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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» 
 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Επί του άρθρου 8 
 

Πρόκειται για διάταξη, που περιπλέκει χωρίς λόγο τα πράγματα. Αρκεί να 
προβλεφθεί ότι οι γονείς μπορούν να παρεκκλίνουν από τον κανόνα του 

άρθρου 1513 με συμφωνία τους. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται, είναι 
αυτονόητο ότι οι γονείς μπορούν να συμφωνήσουν όποια λύση θέλουν. 

Η  αναφορά στην επικοινωνία δεν έχει θέση εδώ, ο καθορισμός του 

τόπου διαμονής γίνεται έτσι κι αλλιώς με συμφωνία των γονέων λόγω 
της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1513 § 1), ενώ ο 

καθορισμός της νόμιμης κατοικίας γίνεται εκ του νόμου στο άρθρο 56 
ΑΚ. Επίσης δεν είναι κατανοητό γιατί πρέπει να προβλεφθεί χρόνος 

διάρκειας δύο (2) έτη. Μπορεί να θέλουν να δοκιμάσουν μια λύση για 
λιγότερο χρόνο. 

 
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 8 
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας– 

Αντικατάσταση άρθρου 1514 ΑΚ 
 

Το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«1. Οι γονείς, μπορούν να παρεκκλίνουν από τον κανόνα του άρθρου 

1513 του ΑΚ με συμφωνία τους. 
2. 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. 

3. 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. 

4. Το δικαστήριο μπορεί  να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσφορο μέτρο. Mπορεί επίσης, να διατάξει διαμεσολάβηση ή την 

επανάληψή της, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. 



2 
 

5. 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».  
 

Αθήνα …/5/2021 
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