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Σε εφαρμογή των ανωτέρω, καθορίζεται και εξειδικεύεται το συμφέρον του 

ανηλίκου τέκνου από τη νομοθετική εξουσία. Αυτό επιβάλει την ανατροφή του και 
από τους δύο γονείς του δηλαδή με την κοινή γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα 
του τέκνου ανεξάρτητα από τη μεταβολή των μεταξύ των γονέων σχέσεων. Οι γονείς 
θα ρυθμίζουν με μεταξύ τους συμφωνία κάθε ζήτημα σχετικά με την ανατροφή των 
παιδιών τους με την υποστήριξη κοινωνικών μηχανισμών προστασίας. 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΑ 

Άρθρο 56 ΑΚ 
Γίνεται διάκριση μεταξύ των τόπων στον οποίο γίνονται επιδόσεις προς το 

ανήλικο τέκνο του οποίου οι γονείς δεν ζουν μαζί και του τόπου νομίμου κατοικίας 
του τέκνου, στα γεωγραφικά όρια του οποίου το ανήλικο τέκνο μπορεί να διαμένει 
στη κατοικία και του ενός και του άλλου γονέα. Για το λόγο αυτό τροποποιείται το 
άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα. Ο τόπος της νομίμου κατοικίας του τέκνου 
ρυθμίζεται από το άρθρο 1813 Α.Κ. 

 
Άρθρο 1513 
Εισάγεται ο κανόνας της κατά τεκμήριο διατήρησης της κοινής γονικής 

μέριμνας, φροντίδας και επιμέλειας και στους δύο γονείς. Οι γονείς, όπως και για το 
συναινετικό  προβλεπόμενα για το συναινετικό διαζύγιο, μπορούν να συμφωνήσουν 
διαφορετικά. Το Δικαστήριο, δύναται ν’ αφαιρέσει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια 
από ένα ή και από τους δύο γονείς αποκλειστικά και μόνο στη περίπτωση εφαρμογής 
του άρθρου 1532 ΑΚ, αν συμφωνούν και οι δύο γονείς και επί αποδεδειγμένης 
ολοσχερούς αδυναμίας ενός γονέα όπως ενδεικτικά στην περίπτωση βαριάς 
ανικανότητας λόγω ασθένειας ή αναπηρίας ή λόγω εγκλεισμού του. Η πρακτική 
αδυναμία κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να οφείλεται σε 
πρακτικούς λόγους όπως για παραδείγματι στην απόσταση των οικιών των γονέων ή 
στο επίπεδο των ανέσεων των οικιών των γονέων. 

Εισάγεται επίσης ο κανόνας της νομίμου κατοικίας του ανηλίκου τέκνου η 
οποία καθορίζεται από τον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων του και 
μπορεί να μεταβληθεί μόνο με συμφωνία των γονέων του ή με απόφαση του 
δικαστηρίου για την οποία λαμβάνεται υπόψη  το συμφέρον του τέκνου.Μέσα στα 
γεωγραφικά όρια του τόπου κατοικίας του τέκνου το τέκνο μπορεί να διαμένει στην 
κατοικία και των δύο γονέων του. Ο τόπος μπορεί να μη περιορίζεται  στα όρια ενός 
δήμου αλλά μπορεί να περιλαμβάνει ευρύτερη περιοχή, ιδίως στις μεγάλες πόλεις. 

Εισάγεται τέλος ο κανόνας του ίσου χρόνου ανατροφής και με τους δύο 
γονείς. Οι γονείς με συμφωνία τους μπορούν ν’ αποφασίσουν διαφορετικά.  Στην 
περίπτωση προσφυγής στη δικαιοσύνη εφαρμόζεται ο κανόνας του ίσου χρόνου και 
το δικαστήριο, ακόμα και συντρέχει λόγος περιορισμού το χρόνου του ενός γονέα εκ 
του νόμου δεν έχει την ευχέρεια να διατάξει χρόνο λιγότερο από το 35 % του χρόνου 
με κάθε γονέα. Για τον υπολογισμό του χρόνου καταμετρώνται οι διανυκτερεύσεις. 
Ως προς τις διακοπές, επίσης απονέμεται ίσος χρόνος του ανηλίκου τέκνου και με 
τους δύο γονείς.   

Οι γονείς επιλέγουν το πρόγραμμα ανατροφής που ταιριάζει στις ανάγκες 
τους. Ένα παράδειγμα ρύθμισης ίσου χρόνου είναι το ακόλουθο : Εναλλάξ ο κάθε 
γονέας παραλαμβάνει το τέκνο από το σχολείο την Παρασκευή μετά το πέρας του 
σχολικού προγράμματος και συνοδεύει στο σχολείο κατά την έναρξη τη Δευτέρα το 
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πρωί. Το παραλαμβάνει ομοίως και κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εναλλάξ ανά μία 
εβδομάδα κατά τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και ανά ένα μήνα το  θέρος. 

Οι νέοι κανόνες που εισάγονται με το παρόν άρθρο επιδιώκουν την προαγωγή 
της συμφωνίας των γονέων. Η δικαιοσύνη δεν θ’ αναδεικνύει νικητή και νικημένο 
διάδικο και θα παύσει να ορθώνεται ως εμπόδιο στις συμφωνίες των γονέων. Η 
φιλική δικαιοσύνη με την υποστήριξη μηχανισμών κοινωνικής προστασίας θα επιλύει 
όσες διαφορές δεν καταστεί δυνατό να επιλυθούν με διαμεσολάβηση. 

 

Άρθρο 1515 ΑΚ 

Τη γονική μέριμνα, επιμέλεια και φροντίδα του καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αναγνωρισμένο τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του ασκούν και οι δύο 
γονείς από κοινού εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία όσων προβλέπονται για τα παιδιά 
που γεννήθηκαν εντός γάμου. 

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις (εξετάσεις DNA κα) και οι κοινωνικές 
εξελίξεις καθιστούν περιττές τις διακρίσεις ανάλογα με τον τρόπο αναγνώρισής τους 
των παιδιών που γεννήθηκαν εκτός γάμου. 

 

 

Άρθρο 1532 

Καταχρηστική (κακή) άσκηση της γονικής μέριμνας από ένα γονέα συνιστά ενδεικτικά  

η παράλειψη συμμόρφωσης προς αποφάσεις ή πράξεις δικαστικών αρχών, η υπαίτια παράβαση 

των όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του 

τέκνου με τον γονέα με τον οποίο τυχόν δεν διαμένει, η παρεμπόδιση της επικοινωνίας με 

οποιοδήποτε τρόπο, ή διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του παιδιού με τον άλλο γονέα, η 

άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας και η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 

του τέκνου. 

Διευκρινίζεται ότι το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αφαίρεση και μόνης 
της επιμέλειας από τον ένα γονέα ή και από τους δύο και να την αναθέσει σε τρίτο.  

Εάν υπάρχει ανάγκη λήψης επειγόντων μέτρων επειδή το τέκνο βρίσκεται σε 
κίνδυνο, όπως για παράδειγμα όταν τα Δικαστήρια καθυστερούν ή παραμένουν 
κλειστά λόγω της εφαρμογής μέτρων για πρόληψη πανδημίας, ο Εισαγγελέας έχει 
πλέον την υποχρέωση και όχι την ευχέρεια να διατάξει μέτρα αφού είναι στην 
περίπτωση αυτή το αρμόδιο όργανο της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη προστασία 
του ανηλίκου τέκνου.  

 

Άρθρο 1441 ΑΚ και άρθρο 6 ν. 4640/2019   

 

Εισάγεται η υποχρέωση κάθε γονέα να παραδώσει στον άλλο κατά το στάδιο 
της πρώτης υποχρεωτική συνάντησης για διαμεσολάβηση ένα συμπληρωμένο σχέδιο 
ανατροφής παιδιού σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που με υπουργική απόφαση θα 
θέτει η Πολιτεία. Εάν επιτευχθεί συμφωνία τότε υπογράφεται σύμφωνο ανατροφής 
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τέκνου και μαζί με το σύμφωνο λύσης του γάμου εκδίδεται συναινετικό 
συμβολαιογραφικό διαζύγιο. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο κάθε γονέας, μαζί με τις 
δικές του απόψεις, μπορεί να προσκομίσει στο δικαστήριο το σχέδιο που του 
παρέδωσε ο άλλος ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση απόφασης η οποία θα 
ρυθμίζει τις σχέσεις γονέων και τέκνου. 

Εξουσιοδοτείται ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης με απόφασή του να εμπλουτίσει 
και να εξειδικεύσει το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου που εισάγεται με το νέο 
νόμο. Τα θέματα που τουλάχιστον πρέπει να ρυθμίζονται είναι αυτά της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας, των σπουδών των εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων των διακοπών και της συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις και οι 
αρχές της ανατροφής του παιδιού. 

Επί παραδείγματι, οι γονείς καλούνται ν’αποφασίσουν αν το τέκνο τους θα 
φοιτήσει σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο ή σε πρότυπο σχολείο, ποιο πρόγραμμα 
σπουδών θ’ακολουθησει, ποιά κατεύθυνση, ποιες ξένες γλώσσες θα μάθει, τις 
αθλητικές δραστηριότητες που θ’ασκεί, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, για τη 
διαμονή σε κατοικία φίλων, για εξόδους με συμμαθητές και φίλους, για ταξίδια εντός 
και εκτός Ελλάδος,για τις σχέσεις με την ευρύτερη οικογένεια του τέκνου, τα θέματα 
θρησκείας και τρόπου ζωής, πότε θα πάρει κινητό τηλέφωνο, πότε θ’ανοίξει  
λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.   
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Η μεγάλη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου του έτους 1983 είχε 
έντονα ‘παιδοκεντρικό’ χαρακτήρα. Η έννοια του συμφέροντος του τέκνου εισήχθη 
ως κριτήριο των αποφάσεων γονέα και δικαστή στο εσωτερικό μας δίκαιο, πριν 
ακόμη κατοχυρωθεί ως θεμελιώδης ερμηνευτική αρχή από τη Διεθνή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού 

(ΔΣΔΠ, 1989). Οι νέες τότε διατάξεις υπήρξαν καινοτόμες και 
ανταποκρίθηκαν στις κοινωνικές απαιτήσεις.  

Σήμερα, ωστόσο, σχεδόν σαράντα χρόνια αργότερα, με πολλές ενδιάμεσες  
προσπάθειες περαιτέρω εκσυγχρονισμού του να μην έχουν ευοδωθεί και σειρά 
πονημάτων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών να μην έχουν τεθεί προς ψήφιση, η 
ανάγκη τροποποιήσεων που θα ανταποκρίνονται στα υφιστάμενα και διαμορφούμενα 
κοινωνικά δεδομένα, που έχουν ουσιωδώς μεταβληθεί στο διάστημα που μεσολάβησε 
και αναμένεται να μεταβληθούν ακόμη περισσότερο στο ορατό μέλλον, είναι 
επιτακτική. Η, δε, νέα μεταρρύθμιση οφείλει να είναι εξίσου δραστική και γενναία. 

Τα νέα μοντέλα οικογενειακής ζωής πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα 
κατοχυρωμένα πλέον με υπερνομοθετική ισχύ δικαιώματα του παιδιού οφείλουν να 
αποτελούν τον γνώμονα κάθε μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας, που αφορά το παιδί. 

 
 

 

 

 

Σύμφωνα με το Ψήφισμα 2079 (2015) του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
τηςΚοινοβουλευτικής Συνέλευσης : 

(1) …«Στην οικογένεια, η ισότητα μεταξύ των γονέων πρέπει να 
διασφαλίζεται και να 

Προωθείτ αι ήδη από την γέννηση του παιδιού. Η συμμετοχή και των δύο 
γονέων 

στην ανατροφή του παιδιού τους είναι ευεργετική για την ανάπτυξή του. Ο 
ρόλος 

των πατέρων σε σχέση με τα παιδιά τους, συμπεριλαμβανομένων των πολύ 
μικρής 

ηλικίας, πρέπει να αναγνωρισθεί περισσότερο και να αξιολογηθεί δεόντως», 
(3) «Για έναν γονέα και το παιδί, το να είναι μαζί είναι ουσιαστικό κομμάτι 

της 
οικογενειακής ζωής», 
(4) «Η Συνέλευση είναι πεπεισμένη ότι η ανάπτυξη κοινής γονικής ευθύνης 

βοηθά στην 
υπέρβαση των στερεοτύπων με βάση το φύλο για τους ρόλους που υποτίθεται 

έχουν 
ανατεθεί στις γυναίκες και στους άντρες μέσα στην οικογένεια και είναι 

απλώς η 
αντανάκλαση των κοινωνιολογικών αλλαγών που έχουν λάβει χώρα κατά τα 

τελευταία 
πενήντα χρόνια όσον αφορά το πώς είναι οργανωμένη η ιδιωτική και 

οικογενειακή 
σφαίρα» (ανεπίσημη μετάφραση). 
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Στο Ψήφισμα αυτό περιλαμβάνεται και Στο Ψήφισμα αυτό περιλαμβάνεται 
και αναφορά στο παλαιότερο Ψήφισμα 1921 

(2013), για την ισότητα των φύλων, τη συμφιλίωση της ιδιωτικής και 
εργασιακής ζωής και 

την κοινή ευθύνη [των γονέων], με το οποίο η Συνέλευση είχε ζητήσει από τα 
κράτη μέλη να 

εξασφαλίσουν στη νομοθεσία τους τη δυνατότητα από κοινού επιμέλειας των 
παιδιών στην περίπτωση διάστασης/διαζυγίου (2).  
Το ίδιο το Ψήφισμα 2079 (2015), 
μάλιστα, καλεί τα κράτη μέλη «να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή 

της 
εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά τον χωρισμό …με τον χρόνο 

που το παιδί 
ζει με κάθε ένα γονέα να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα 

συμφέροντα του παιδιού» 
 

 

Επιπλέον, η αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας προβλέπεται, ότι θα πρέπει 
να 

ληφθεί υπόψη και κατά τη ρύθμιση και άλλων διατάξεων, πέραν του 
οικογενειακού δικαίου, 

όπως κατά την απονομή των κοινωνικών παροχών (5.7). Στη κατεύθυνση 
αυτή, καλούνται 

τα κράτη μέλη «να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή των 

αποφάσεων σχετικά με την κατοικία των παιδιών και το δικαίωμα 
επικοινωνίας [γονέα και 

τέκνου]..» (5.8). 
Η σύσταση του Ψηφίσματος 1921 (2013), για την πρόβλεψη της δυνατότητας 

από 
κοινού επιμέλειας των παιδιών στην περίπτωση διάστασης/διαζυγίου, βρήκε 

μεγάλο αριθμό 
κρατών-μελών να έχουν ήδη εδραιώσει τον κανόνα της κοινής άσκησης της 

νομικής 
επιμέλειας από ετών. 
Πρώτη η Σουηδία από το 

 

Ενδεικτική Παράθεση κρατών 

 

Έρευνες 

 

Προηγηθείσες μεταρρυθμίσεις 

 

Εμπειρία σπ  από την εσωτερική πρακτική 
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