
ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

[Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης 115479οικ/Φ.342 (ΦΕΚ 252/8.4.2020)] 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ» 

 

Άρθρο 1 

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1511 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στο συμφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν, κατά 

τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής 

μέριμνας ή με τον τρόπο της άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να 

σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μη κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, 

του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών 

ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της 

περιουσίας.» 

 

Άρθρο 2 

Το άρθρο 1512 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν προσπάθεια 

για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, προσφεύγοντας ,αν υπάρχει ανάγκη, σε 

διαμεσολάβηση. Αν διαφωνούν και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, 

αποφασίζει το δικαστήριο.»  

 

Άρθρο 3 

Το άρθρο 1513 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

« 1513.  Διαζύγιο, διάσταση ή ακύρωση του γάμου  

 Στις περιπτώσεις διάστασης, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου οι γονείς 

εξακολουθούν να ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα.  

 Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο αποφασίζει και επιχειρεί τις προβλεπόμενες 

στην πρώτη παράγραφο  του άρθρου 1516 πράξεις. » 
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Άρθρο 4  

Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

        «Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και ιδίως αν ο ένας 

γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε αυτήν ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία 

των γονέων για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή 

ή η άσκηση της γονικής μέριμνας είναι ή έχει καταστεί αντίθετη προς το συμφέρον του 

τέκνου, καθένας από τους γονείς μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. 

         Το δικαστήριο μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση,να κατανείμει την άσκηση της γονικής 

μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο της άσκησής της στα κατ’ ιδίαν 

θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτον. 

          Όταν οι συνθήκες ζωής των γονέων και του τέκνου το επιτρέπουν και εφόσον αυτό είναι 

προς το συμφέρον του τέκνου, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την εναλλασσόμενη 

διαμονή του τέκνου. 

         Το δικαστήριο μπορεί  να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο 

μέτρο. Mπορεί επίσης, να διατάξει  διαμεσολάβηση ή την επανάληψή της, ορίζοντας 

συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. 

         Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και 

τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά 

με την άσκηση της γονικής μέριμνας. Το δικαστήριο λαμβάνει επίσης υπόψη τη συμπεριφορά 

κάθε γονέα κατά το προηγούμενο διάστημα και ιδίως τη συμμόρφωσή του προς τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 1512,1518, 1520 και 1485 επόμενα, προς 

προηγούμενες συμφωνίες με τον άλλο γονέα και προς αποφάσεις ή πράξεις δικαστικών 

αρχών που αφορούν στο τέκνο. 

         Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει το δικαίωμα 

να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.» 

 

Άρθρο 5 

Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

«1515. Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους 

        Η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των 

γονέων του  ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίστηκε εκούσια ή δικαστικά με 
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αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από 

κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται αναλόγως  τα άρθρα 1513 και 

1514. 

 Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν 

ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει 

συμφωνία των γονέων .Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να 

αποφασίσει διαφορετικά ύστερα από αίτηση του πατέρα.» 

 

 

Άρθρο 6 

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1516 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

    «Στις περιπτώσεις διακοπής της συμβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου 

τους, καθώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του και οι γονείς 

δεν ζουν μαζί, καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής που έχει το 

τέκνο κατά του άλλου γονέα ή τρίτου.» 

 

Άρθρο 7 

Στο άρθρο 1518 του Αστικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος ως εξής: 

    «Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει τη σχέση του τέκνου με τον 

άλλο γονέα και τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν 

οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει.» 

 

Άρθρο 8 

Στην θέση του καταργηθέντος άρθρου 1519 του Αστικού Κώδικα τίθεται άρθρο ως εξής: 

«1519. Ειδικές πράξεις επιμέλειας. 

   Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, 

οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία  και το θρήσκευμα του τέκνου, για  ζητήματα της υγείας 

του εκτός από τα επείγοντα και εντελώς τρέχοντα, καθώς και για  ζητήματα εκπαίδευσης  που 

επιδρούν  αποφασιστικά στο μέλλον του λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού. 

Οι διατάξεις των άρθρων 1510 τρίτη παράγραφος και 1512 εφαρμόζονται και σε αυτήν την 

περίπτωση. 
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    Για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα 

επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο απαιτείται  προηγούμενη έγγραφη 

συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση 

ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο.» 

  

 

Άρθρο 9  

Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:  

«1520 . Προσωπική επικοινωνία. 

   Ο γονέας με τον όποιο δεν διαμένει το τέκνο, διατηρεί το δικαίωμα της κατά το δυνατόν 

ευρύτερης  προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Αποκλεισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός 

μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να 

διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα. 

    Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους 

απώτερους ανιόντες και τους αδελφούς του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Οι γονείς δεν 

έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τρίτους που έχουν 

αναπτύξει μαζί του κοινωνικοσυναισθηματική σχέση οικογενειακής φύσης, εφόσον με την 

επικοινωνία εξυπηρετείται το συμφέρον του τέκνου. 

     Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, τα σχετικά με την επικοινωνία 

κανονίζονται ειδικότερα με συμφωνία ή από το δικαστήριο, το οποίο αποφασίζει μετά από 

ακρόαση του τέκνου, ανάλογα με την ωριμότητά του Σε περίπτωση κακής άσκησης του 

δικαιώματος επικοινωνίας, ο άλλος γονέας ή καθένας από τους γονείς αν πρόκειται για 

επικοινωνία με τρίτο  μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη ρύθμιση ή τη μεταρρύθμιση 

της επικοινωνίας.» 

 

Άρθρο 10 

1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως 

εξής: 

« Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά 

τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή την διοίκηση της περιουσίας του ή αν 

ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ’ αυτό, 

το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του 

τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. Κακή 

zachayi
Highlight

zachayi
Highlight



άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: 1.η υπαίτια μη συμμόρφωση προς αποφάσεις 

και πράξεις δικαστικών αρχών που αφορούν στο τέκνο ή προς τυχόν υπάρχουσα συμφωνία 

των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας· 2.η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης 

του τέκνου με τον άλλον γονέα και την οικογένειά του· 3. η υπαίτια παράβαση των όρων της 

συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον 

γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση αυτής της 

επικοινωνίας· 4. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος 

επικοινωνίας από το δικαιούχο γονέα·  5. η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει 

τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των 

γονέων.» 

 

2. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου 

εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τέκνου, ο 

εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, μέχρι την έκδοση της 

αποφάσεως του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών.» 

 

Άρθρο 11 

Οι παράγραφοι 2, 3 και 4  του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 

« 2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να καθορίζονται ο τόπος 

διαμονής τους και ο γονέας με τον οποίον διαμένουν και να ρυθμίζεται η επικοινωνία τους 

με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των 

συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για  δύο(2) έτη 

τουλάχιστον. Τα άρθρα 1513 και 1514  εφαρμόζονται και σε αυτή την περίπτωση. 

  3 . α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για τα τέκνα 

υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά 

πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο. 

     β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου 

απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η 

ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των 

συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα 

καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη. 

 4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, 

επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική 



πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο οι τελευταίοι, 

εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί 

μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά τη 

συμφωνία για τα τέκνα, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη 

συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη 

λήξη της ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να συνάπτεται νέα συμφωνία για 

περαιτέρω χρονικό διάστημα με την ίδια διαδικασία.» 

 

 

Άρθρο 12 

Η παράγραφος 2 του άθρου 11 του ν. 4356/2015 αντικαθίσταται ως εξής : 

«Αν το σύμφωνο συμβίωσης λυθεί η ακυρωθεί, για την άσκηση της γονικής μέριμνας 

εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514 ΑΚ.» 

 

Άρθρο 13 

Μεταβατικές διατάξεις: 

1.  Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν ή ρυθμίζουν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την 

επικοινωνία, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν 

εν όψει των νέων ρυθμίσεων να μεταρρυθμιστούν ή να ανακληθούν μετά από αίτηση των 

διαδίκων που ασκείται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία με το 

τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, 

εκτός εάν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση ύστερα από αίτηση ενός εκ των 

γονέων, ασκούμενη εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. 

 

2.   Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα  εφαρμόζεται και σε τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της προηγούμενης 

παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως. 

 

 Άρθρο 14 

 Εξουσιοδοτική διάταξη 

1.    Ο ορισμός διαμεσολαβητή από το δικαστήριο σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του 

άρθρου 1514 του Αστικού Κώδικα, όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, γίνεται 

από ειδικό κατάλογο οικογενειακών διαμεσολαβητών, ο οποίος τηρείται από την Κεντρική 

Επιτροπή  Διαμεσολάβησης.  



2.   Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

εγγραφής διαμεσολαβητών στον κατάλογο αυτό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια σχετική με την κατάρτιση του καταλόγου.  

 

 


