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Σχέδιο Νόµου 

«Τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού ∆ικαίου» 

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 

 

Άρθρο 1 

 

Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του 

άρθρου 1350 τροποποιείται ως εξής: 

 

Αν ο µελλόνυµφος έχει συµπληρώσει το δέκατο 

τέταρτο έτος της ηλικίας του, το δικαστήριο µπορεί, αφού 

ακούσει τους µελλονύµφους και τα πρόσωπα που ασκούν την 

επιµέλεια του ανηλίκου, να επιτρέψει το γάµο και πριν από 

την ενηλικότητα, αν η τέλεσή του επιβάλλεται από σπουδαίο 

λόγο. 

 

Άρθρο 2 

 

Το άρθρο 1354 τροποποιείται ως εξής:  

 

Άρθρο 1354. Κώλυµα από γάµο που υπάρχει ή από 

σύµφωνο συµβίωσης µε τρίτον. Εµποδίζεται η σύναψη γάµου 

πριν λυθεί ή ακυρωθεί αµετάκλητα ο γάµος που υπάρχει. 

Επίσης εµποδίζεται η σύναψη γάµου πριν από τη λύση ή την 

αµετάκλητη αναγνώριση της ακυρότητας ή ακύρωση του 

συµφώνου συµβίωσης που συνδέει τον ένα µελλόνυµφο µε 

τρίτον. Οι σύζυγοι µπορούν να επαναλάβουν την τέλεση του 

µεταξύ τους γάµου και πριν αυτός ακυρωθεί. 

 

Άρθρο 3 

 

Το άρθρο 1357 τροποποιείται ως εξής: 
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Άρθρο 1357 ΑΚ. Από αγχιστεία. Εµποδίζεται ο γάµος 

µε συγγενείς εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή απεριόριστα.  

 

Άρθρο 4 

 

Το άρθρο 1378 τροποποιείται ως εξής: 

 

Άρθρο 1378. Ποιος ενάγει για ακύρωση. Η αγωγή για 

ακύρωση του γάµου µπορεί να ασκηθεί: 1. στις περιπτώσεις 

των άρθρων 1350 έως 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 από 

τους συζύγους και από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον 

οικογενειακής φύσης, καθώς και από τον εισαγγελέα 

αυτεπαγγέλτως, αν ο γάµος αντίκειται στη δηµόσια τάξη· 2. 

στις περιπτώσεις των άρθρων 1374 και 1375 µόνο από το 

σύζυγο που πλανήθηκε ή απειλήθηκε, όχι όµως από τους 

κληρονόµους του. 

 

Άρθρο 5 

 

Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1388 ΑΚ, η οποία 

εισάχθηκε µε το άρθρο 28 του ν. 3719/2008, καταργείται. 

 

Άρθρο 6 

 

Το άρθρο 1400 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:  

 

Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Αν ο γάµος 

λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, 

αφότου τελέστηκε ο γάµος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, 

εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, 

δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του µέρους της 

αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συµβολή. 

Τεκµαίρεται ότι η αξίωση αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της 
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αύξησης, εκτός αν αποδειχτεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή 

καµία συµβολή. 

Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται αναλογικά 

και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων. 

Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν 

υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, γονική 

παροχή, κληρονοµία ή κληροδοσία, ή µε διάθεση των 

αποκτηµάτων από αυτές τις αιτίες. 

Χρόνος υπολογισµού της τελικής περιουσίας είναι 

αυτός της άσκησης της αγωγής λύσης ή ακύρωσης του γάµου ή 

της αίτησης για κήρυξη του ενός συζύγου σε αφάνεια ή της 

έναρξης της διάστασης των συζύγων. 

Άρθρο 7 

 

Στο άρθρο 1402 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως 

εξής: 

 

Εφόσον επίκειται κίνδυνος για την ικανοποίηση της 

αξίωσης, µπορούν να διαταχθούν ασφαλιστικά µέτρα κατά τις 

γενικές διατάξεις ακόµη και πριν από τη διακοπή της 

συµβίωσης. Σε όποιες περιπτώσεις τίθεται από το νόµο 

προθεσµία για την άσκηση της κύριας αγωγής, αυτή ορίζεται 

σε τριάντα ηµέρες από τη γέννηση της αξίωσης.  

 

Άρθρο 8 

 

Το άρθρο 1416 τροποποιείται ως εξής: 

 

Έκταση εφαρµογής. Οι διατάξεις αυτού του 

κεφαλαίου έχουν εφαρµογή ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή το 

δόγµα των συζύγων, καθώς και από τον τύπο, πολιτικό ή 

θρησκευτικό, µε τον οποίο έγινε ο γάµος τους. 

 

Άρθρο 9 
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Το δεύτερο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του 

άρθρου 1441 τροποποιείται ως εξής: 

 

Η συµφωνία επικυρώνεται από το δικαστήριο και 

αποτελεί τµήµα της δικαστικής απόφασης, η οποία 

κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές 

διατάξεις της. 

 

Άρθρο 10 

 

Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του 

άρθρου 1455 τροποποιείται ως εξής: 

 

Η υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται, εφόσον το 

υποβοηθούµενο πρόσωπο και, σε περίπτωση ζευγαριού, ο 

σύζυγος ή ο σύντροφός του δεν έχουν συµπληρώσει το 

πεντηκοστό πέµπτο έτος. 

 

Άρθρο 11 

 

Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1505 ΑΚ 

τροποποιείται ως εξής:  

 

Αν οι γονείς παραλείψουν να δηλώσουν το επώνυµο 

των τέκνων τους, σύµφωνα µε τους όρους των προηγούµενων 

παραγράφων, τα τέκνα θα έχουν σύνθετο επώνυµο, 

αποτελούµενο από το επώνυµο και των δύο γονέων. Πρώτο 

τίθεται το επώνυµο µε αρχικό που προηγείται στο αλφάβητο. 

Αν το επώνυµο του ενός ή και των δύο γονέων είναι 

σύνθετο, το επώνυµο των τέκνων θα σχηµατιστεί µε το πρώτο 

από τα δύο επώνυµα. 

 

Άρθρο 12 
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Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του 

άρθρου 1511 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:  

 

Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να 

σέβεται την ισότητα µεταξύ των γονέων και να µην κάνει 

διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, του γενετήσιου 

προσανατολισµού, της γλώσσας, της θρησκείας, των 

πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της 

εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. 

 

Άρθρο 13 

 

Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 

1513 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:  

 

∆ιαζύγιο ή ακύρωση του γάµου. Στις περιπτώσεις 

διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου, και εφόσον ζουν και οι 

δύο γονείς και δεν συµφωνούν να εξακολουθήσουν την από 

κοινού άσκηση της γονικής µέριµνας, αυτή ρυθµίζεται από 

το δικαστήριο. 

 

Άρθρο 14 

 

Το άρθρο 1515 ΑΚ τροποποιείται ως εξής:  

 

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. Σε 

περίπτωση αναγνώρισής του, αποκτά γονική µέριµνα και ο 

πατέρας, που όµως την ασκεί αν έπαψε η γονική µέριµνα της 

µητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νοµικούς ή 

πραγµατικούς λόγους. – Με αίτηση του πατέρα το δικαστήριο 

µπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση, και ιδίως αν συµφωνεί 
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η µητέρα, να αναθέσει και σε αυτόν την άσκηση της γονικής 

µέριµνας ή µέρους της, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το 

συµφέρον του τέκνου. – Σε περίπτωση δικαστικής 

αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν 

ασκεί γονική µέριµνα ούτε αναπληρώνει τη µητέρα στην 

άσκησή της. Το δικαστήριο µπορεί, αν το επιβάλλει το 

συµφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά µε αίτηση 

του πατέρα, εφόσον έπαψε η γονική µέριµνα της µητέρας ή 

αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νοµικούς ή πραγµατικούς 

λόγους ή υπάρχει συµφωνία των γονέων. 

 

Άρθρο 15 

 

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1516 ΑΚ 

τροποποιείται 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, ο κάθε γονέας, εφόσον ασκεί τη γονική µέριµνα, 

µπορεί να ασκεί τις αξιώσεις διατροφής του τέκνου κατά 

παντός υποχρέου. 

 

Άρθρο 16 

 

Στο άρθρο 1518 προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως 

εξής:  

 

Ο κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να 

ενισχύει τη σχέση του τέκνου µε τον άλλο γονέα του και 

τους αδελφούς του, καθώς και, ιδίως όταν οι γονείς δεν 

ζουν µαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει, µε την 

οικογένεια του άλλου γονέα, εκτός αν τούτο αντίκειται στο 

συµφέρον του τέκνου. 
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Άρθρο 17 

 

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1520 προστίθεται 

δεύτερο εδάφιο ως εξής:  

 

Αυτός µε τον οποίο διαµένει το τέκνο οφείλει να 

εξασφαλίζει την επικοινωνία µε κάθε τρόπο, εκτός αν 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι, που επιβάλλουν τον αποκλεισµό 

της. 

 

Άρθρο 18 

 

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1532 προστίθεται 

δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

 

Κακή άσκηση της γονικής µέριµνας συνιστούν ιδίως 

η µη τήρηση των όρων της δικαστικής απόφασης ή της 

συµφωνίας σχετικά µε την επικοινωνία του άλλου γονέα ή η 

κακόβουλη άρνηση του γονέα να καταβάλλει τη διατροφή που 

επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο. 

 

Άρθρο 19 

  

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1546 ΑΚ τροποποιείται ως 

εξής:  

 

Υιοθεσία από έγγαµο. Ο έγγαµος δεν µπορεί να 

υιοθετήσει ή να υιοθετηθεί χωρίς τη συναίνεση του συζύγου 

του, η οποία παρέχεται αυτοπροσώπως µε δήλωση στο 

δικαστήριο. 

 

Άρθρο 20 
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Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1550 

τροποποιείται ως εξής: 

 

Η συναίνεση της προηγούµενης παραγράφου είναι 

έγκυρη και όταν αυτός που συναινεί δεν γνωρίζει το 

πρόσωπο του υποψήφιου θετού γονέα. 

Άρθρο 21 

 

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1552 ΑΚ 

τροποποιείται ως εξής: 

∆ικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης. Η συναίνεση 

των γονέων για υιοθεσία του τέκνου τους αναπληρώνεται, µε 

ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του δικαστηρίου που τελεί 

την υιοθεσία, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν οι γονείς 

είναι άγνωστοι ή το τέκνο είναι έκθετο, β) αν και οι δύο 

γονείς έχουν εκπέσει από τη γονική µέριµνα ή βρίσκονται 

σε καθεστώς στερητικής δικαστικής συµπαράστασης που τους 

αφαιρεί και την ικανότητα να συναινούν για την υιοθεσία 

του παιδιού τους, γ) αν οι γονείς έχουν άγνωστη διαµονή, 

δ) αν το τέκνο προστατεύεται από αναγνωρισµένη κοινωνική 

οργάνωση, έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η άσκηση της 

επιµέλειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1532 και 

1533, και αυτοί αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν και 

ε) αν το τέκνο έχει παραδοθεί µε τη συναίνεση των γονέων 

σε οικογένεια για φροντίδα και ανατροφή, µε σκοπό την 

υιοθεσία, και έχει ενταχθεί σε αυτήν επί χρονικό διάστηµα 

ενός τουλάχιστον έτους, οι δε γονείς εκ των υστέρων 

αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν. Αν οι περιπτώσεις 

α' και γ' έως ε' συντρέχουν µόνο στο πρόσωπο του ενός εκ 

των γονέων, η απόφαση του δικαστηρίου αναπληρώνει τη 

συναίνεση µόνο αυτού. 

 

Άρθρο 22 
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Το άρθρο 1554 τροποποιείται ως εξής: 

 

Γενική εξουσιοδότηση. Με την επιφύλαξη των 

διατάξεων των τριών προηγούµενων άρθρων, οι γονείς ή ο 

επίτροπος µπορούν να δίνουν, µε δήλωσή τους βέβαιης 

χρονολογίας προς την αρµόδια κοινωνική υπηρεσία ή την 

αναγνωρισµένη κοινωνική οργάνωση που περιθάλπουν τον 

ανήλικο, γενική εξουσιοδότηση να κινούν τη διαδικασία της 

µελλοντικής υιοθεσίας του ανηλίκου από πρόσωπο ή από 

ζεύγος συζύγων που θα επιλέγονται ελεύθερα από την 

κοινωνική υπηρεσία ή την οργάνωση. Η εξουσιοδότηση αυτή 

µπορεί να ανακαλείται από τους γονείς ή τον επίτροπο, µε 

δήλωσή τους είτε προς την υπηρεσία ή την οργάνωση είτε 

προς το δικαστήριο, που θα πρέπει να την κοινοποιεί στην 

υπηρεσία ή την οργάνωση το αργότερο έως την κατάθεση, από 

αυτές στο δικαστήριο, της αίτησης για υιοθεσία.  

 

Άρθρο 23 

 

Το άρθρο 1571 τροποποιείται ως εξής:  

 

Λύση µε δικαστική απόφαση. Αν ο θετός γονέας 

εκπέσει από τη γονική µέριµνα ή αν του αφαιρεθεί η άσκησή 

της για έναν από τους λόγους του άρθρου 1532, καθώς και 

αν συντρέχει λόγος αποκλήρωσης του θετού τέκνου για µια 

από τις περιπτώσεις 1 έως 4 του άρθρου 1840  ή λόγος 

αποκλήρωσης του θετού γονέα σύµφωνα µε το άρθρο 1841, το 

δικαστήριο µπορεί, εφόσον οι συνέπειες αυτές κρίνονται 

ανεπαρκείς, να διατάσσει, λόγω της βαρύτητας της 

περίπτωσης, ακόµη και τη λύση της υιοθεσίας. 

 

Άρθρο 24 

 

Το άρθρο 1579 τροποποιείται ως εξής:  
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Υιοθεσία ενηλίκου. Η υιοθεσία ενηλίκου 

επιτρέπεται µόνο όταν αυτός που υιοθετεί είναι σύζυγος ή 

σύντροφος σε σύµφωνο συµβίωσης του γονέα του 

υιοθετουµένου, ή αν υπήρξε ανάδοχος γονέας του 

τουλάχιστον για ένα έτος. Στην τελευταία περίπτωση 

επιτρέπεται να υιοθετηθεί το ίδιο πρόσωπο από δύο 

συζύγους ή συντρόφους σε σύµφωνο συµβίωσης. 

 

Άρθρο 25 

 

Το άρθρο 1584 τροποποιείται ως εξής: 

 

Αποτελέσµατα. Από την τέλεση της υιοθεσίας το 

θετό τέκνο και οι κατιόντες του που γεννήθηκαν µετά την 

υιοθεσία έχουν θέση τέκνου και κατιόντων των προσώπων που 

υιοθέτησαν. Οι δεσµοί του θετού τέκνου µε τη φυσική του 

οικογένεια διατηρούνται. 

 

Άρθρο 26 

 

To άρθρο 1841 τροποποιείται ως εξής: 

 

Λόγοι υπέρ του κατιόντος. Ο διαθέτης µπορεί να 

αποκληρώσει το γονέα του αν συντρέχει ένας από τους 

λόγους αποκλήρωσης που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο 

αριθ. 1 έως 4. 

 

 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.  3719/2008 ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

 

Άρθρο 27 
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Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1  του ν. 3719/2008 

τροποποιείται ως εξής:  

 

Άρθρο 1. Σύσταση. Η συµφωνία δύο ενήλικων 

προσώπων µε την οποία οργανώνουν τη συµβίωσή τους 

(σύµφωνο συµβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως µε 

συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

 

 Άρθρο 28 

 

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του ν. 3719/2008 

τροποποιείται ως εξής: 

 

Ακυρότητα του συµφώνου. Την κατά το προηγούµενο 

άρθρο ακυρότητα του συµφώνου συµβίωσης µπορεί να 

επικαλεστεί, εκτός από τους συµβληθέντες, και όποιος 

προβάλλει έννοµο συµφέρον οικογενειακής  φύσης.  

Άρθρο 29 

 

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 4 τροποποιείται ως 

εξής:  

 

Λύση. 1. Το σύµφωνο συµβίωσης λύεται α) µε 

συµφωνία των συµβληθέντων, που γίνεται αυτοπροσώπως µε 

συµβολαιογραφικό έγγραφο, β) µε µονοµερή συµβολαιογραφική 

δήλωση, αφότου αυτή κοινοποιηθεί µε δικαστικό επιµελητή 

στον άλλον, και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάµος µεταξύ 

των συµβληθέντων.  

 

 

Άρθρο 30 
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Στο άρθρο 6 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως 

εξής: 

 

Στην περίπτωση ελεύθερης συµβίωσης χωρίς σύµφωνο, 

η τύχη των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί µετά 

την έναρξη της συµβίωσης (αποκτήµατα) κρίνεται κατά τις 

γενικές διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού. Οι 

διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς δίκες. 

 

 

Άρθρο 31 

 

Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 

8  τροποποιείται ως εξής:  

 

Τεκµήριο πατρότητας. 1. Το τέκνο που γεννήθηκε 

κατά τη διάρκεια του συµφώνου συµβίωσης ή µέσα σε 

τριακόσιες ηµέρες  από τη λύση, την αναγνώριση της 

ακυρότητας ή την ακύρωση του συµφώνου, τεκµαίρεται ότι 

έχει πατέρα τον άνδρα µε τον οποίο η µητέρα κατάρτισε το 

σύµφωνο. 

Άρθρο 32 

 

Στο άρθρο 9  προστίθεται πέµπτο ενδιάµεσο εδάφιο 

(και το παλιό πέµπτο γίνεται έκτο) ως εξής:  

 

Πρώτο τίθεται το επώνυµο µε αρχικό που προηγείται 

στο αλφάβητο.  

 

Άρθρο 33 

 

Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 

10  τροποποιείται ως εξής:  

 



 13

Γονική µέριµνα. 1. Η γονική µέριµνα τέκνου που 

γεννήθηκε κατά τη διάρκεια συµφώνου συµβίωσης ή µέσα σε 

τριακόσιες ηµέρες από τη λύση, την αναγνώριση της 

ακυρότητας ή την ακύρωση του συµφώνου, ανήκει στους δύο 

γονείς και ασκείται από κοινού. 

 

Άρθρο 34 

 

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 11 τροποποιείται ως 

εξής:  

 

Κληρονοµικό δικαίωµα. 1. Με τη λύση του συµφώνου 

συµβίωσης λόγω θανάτου, αυτός που επιζεί έχει κληρονοµικό 

δικαίωµα εξ αδιαθέτου, το οποίο ανέρχεται στο πέµπτο της 

κληρονοµίας, αν συντρέχει µε κληρονόµους της πρώτης 

τάξης, στο µισό, αν συντρέχει µε κληρονόµους άλλων 

τάξεων, και σε ολόκληρη την κληρονοµία, αν δεν υπάρχει 

συγγενής του κληρονοµουµένου, που να καλείται ως εξ 

αδιαθέτου κληρονόµος. 

 

Άρθρο 35 

 

Στο άρθρο 13 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως 

εξής:  

 

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται 

σε συζύγους στη µεταξύ τους σχέση, καθώς και οι διατάξεις 

δηµοσιοϋπαλληλικού, εργατικού, ασφαλιστικού, 

συνταξιοδοτικού και φορολογικού δικαίου που αφορούν 

συζύγους, εφαρµόζονται αναλόγως και στα µέρη του συµφώνου 

συµβίωσης, εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα 

ή σε άλλο νόµο. 

 

TΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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ΘΕΣΠΙΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 

Άρθρο 36 

Tα άρθρα 4 του ν. 147/1914, 5§§2 και 3 του ν. 

1920/1991 και 8 του ΕισΝΚΠολ∆ καταργούνται. 

Οι οικογενειακές και κληρονοµικές διαφορές των 

Ελλήνων µουσουλµάνων διέπονται από το κοινό δίκαιο και 

εκδικάζονται από τα ελληνικά δικαστήρια. Σχετικές 

υποθέσεις εκκρεµείς προς επικύρωση στα ελληνικά 

δικαστήρια καταργούνται. 

 

Άρθρο 37 

 

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 7 του ν. 

2447/1996 τροποποιείται ως εξής: 

 

Πριν από κάθε τοποθέτηση παιδιού µε σκοπό την 

υιοθεσία του διενεργείται υποχρεωτικά έρευνα από την 

αρµόδια κοινωνική υπηρεσία ή οργάνωση αναφορικά µε την 

ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψήφιου θετού 

γονέα, τις περιστάσεις και τα κίνητρα των εµπλεκόµενων 

προσώπων, και την προσφορότητα της τοποθέτησης του 

παιδιού στη φροντίδα του υποψήφιου θετού γονέα. Όταν, για 

την υιοθεσία ανηλίκου, οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος 

έρχονται σε απευθείας συνεννόηση µε τους υποψήφιους 

θετούς γονείς χωρίς τη µεσολάβηση κοινωνικής υπηρεσίας ή 

οργάνωσης, οφείλουν είτε αυτοί είτε οι υποψήφιοι θετοί 

γονείς, πριν από την παράδοση του παιδιού, να υποβάλουν 

αίτηση στην αρµόδια κοινωνική υπηρεσία, προκειµένου να 

διεξαχθεί η σχετική κοινωνική έρευνα. Η µη υποβολή της 

αίτησης αποκλείει τη συνέχιση της διαδικασίας. 

 

Άρθρο 38 
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Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 7 του ν. 

2447/1996 προστίθεται πέµπτο εδάφιο ως εξής:  

 

Σε κάθε πρόσωπο που πρόκειται να συναινέσει στην 

υιοθεσία, η οποία αποτελεί το αντικείµενο της κοινωνικής 

έρευνας, παρέχεται συµβουλευτική υποστήριξη και πλήρης 

πληροφόρηση σχετικά µε το αντικείµενο της συναίνεσης και 

τις συνέπειες της υιοθεσίας. 

 

Άρθρο 39 

 

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 4 του ν. 3305/2005 

τροποποιείται ως εξής: 

 

Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή 

(τεχνητή γονιµοποίηση) επιτρέπεται µόνο για να 

αντιµετωπίζεται η αδυναµία απόκτησης τέκνων µε φυσικό 

τρόπο ή για να αποφεύγεται η µετάδοση στο τέκνο σοβαρής 

ασθένειας. Η υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται, εφόσον το 

υποβοηθούµενο πρόσωπο και, σε περίπτωση ζευγαριού, ο 

σύζυγος ή ο σύντροφός του δεν έχουν συµπληρώσει το 

πεντηκοστό πέµπτο  έτος. Οι µέθοδοι ΙΥΑ εφαρµόζονται σε 

ενήλικα πρόσωπα και µόνο κατ' εξαίρεση σε ανηλίκους, όταν 

υπάρχει σοβαρό νόσηµα που επισύρει κίνδυνο στειρότητας, 

για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα τεκνοποίησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι όροι του άρθρου 7.  

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 40 
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Στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 

619 ΚΠολ∆ προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής: 

 

Παθητική νοµιµοποίηση. 1. Η αγωγή για την 

προσβολή της πατρότητας τέκνου γεννηµένου σε γάµο 

απευθύνεται: …….δ) αν ασκείται από τον άνδρα µε τον οποίο 

η µητέρα, βρισκόµενη σε διάσταση µε το σύζυγό της, είχε 

µόνιµη σχέση µε σαρκική συνάφεια κατά το κρίσιµο διάστηµα 

της σύλληψης, κατά του τέκνου ή του ειδικού επιτρόπου 

του, της µητέρας και του συζύγου της. 

 

Άρθρο 41 

 

Στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 681Γ’  ΚΠολ∆ 

προστίθενται  έκτο, έβδοµο, όγδοο και ένατο εδάφια ως 

εξής: 

 

Ο δικαστής µπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να 

ζητήσει να παρίσταται στη συνάντηση ειδικός 

παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος, ο οποίος συµµετέχει στη 

συνοµιλία µε τον ανήλικο και εκφέρει προφορικά τη γνώµη 

του στο δικαστή, χωρίς να συντάσσεται έκθεση. Η γνώµη του 

ειδικού εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστή. Τα άρθρα 371 

έως 374, 382 και 386 ΚΠολ∆ εφαρµόζονται αναλόγως. Η 

αµοιβή και τα έξοδα του ειδικού, καθώς και ο τρόπος 

πληρωµής τους, καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 

του Υπουργού Οικονοµικών.  

 

΄Aρθρο 42 

 

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 800 ΚΠολ∆ 

προστίθενται   δεύτερο και τρίτο ενδιάµεσα εδάφια (και τα 
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παλιά δεύτερο και τρίτο  γίνονται  τέταρτο και πέµπτο) ως 

εξής:  

 

Το ίδιο δικαστήριο είναι αρµόδιο να δεχτεί τη 

δήλωση της ανάκλησης της γενικής εξουσιοδότησης του 

άρθρου 1554 Αστικού Κώδικα. Για τη δήλωση της ανάκλησης 

τηρείται η  διαδικασία της επόµενης παραγράφου. 

 

Άρθρο 43 

 

Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 800 ΚΠολ∆ 

προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

 

Όταν κάποια συναίνεση υπήρξε προϊόν πλάνης, 

απάτης ή απειλής, η προθεσµία, ανεξάρτητα από το αν 

επιδόθηκε η απόφαση, είναι έξι µήνες από τότε που έγινε 

δυνατή η προσβολή και σε κάθε περίπτωση δύο έτη από τη 

δηµοσίευση της απόφασης. 

 

Άρθρο 44 

 

Στο άρθρο 800 ΚΠολ∆ προστίθεται έβδοµη παράγραφος 

ως εξής: 

 

Όταν παράλληλα µε την αίτηση υιοθεσίας εκκρεµεί 

δίκη µε αντικείµενο την πατρότητα ή τη µητρότητα του 

υποψήφιου να υιοθετηθεί ανηλίκου, που έχει  ξεκινήσει µε 

πρωτοβουλία όποιου ισχυρίζεται ότι είναι ο βιολογικός 

γονέας του τέκνου, η δίκη της υιοθεσίας µπορεί να 

ανασταλεί ωσότου περατωθεί αµετάκλητα η δίκη για την 

πατρότητα ή τη µητρότητα. 

 

Άρθρο 45 
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Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 803 ΚΠολ∆ 

τροποποιείται ως εξής: 

 

Παρέµβαση ή τριτανακοπή µπορούν να ασκήσουν τα 

πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να ζητήσουν την υποβολή του 

προσώπου σε δικαστική συµπαράσταση, καθώς και οι 

συγγενείς του που έχουν εξ αδιαθέτου κληρονοµικό 

δικαίωµα. 

 

Άρθρο 46 

 

Το άρθρο 950 ΚΠολ∆ τροποποιείται ως εξής:  

 

Απόδοση ή παράδοση τέκνου και επικοινωνία µε αυτό. 

1. Με την απόφαση που διατάζεται η απόδοση ή παράδοση 

τέκνου καταδικάζεται ο γονέας που έχει το τέκνο να 

εκτελέσει αυτή την πράξη και µε την ίδια απόφαση, για την 

περίπτωση που δεν την εκτελέσει, απαγγέλλεται 

αυτεπαγγέλτως χρηµατική ποινή έως 50.000 ευρώ υπέρ του 

αιτούντος την απόδοση ή παράδοση, ή προσωπική κράτηση έως 

ένα έτος ή και οι δύο ποινές. Αν το τέκνο δεν βρεθεί, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 861 έως 866. 

2. Με την απόφαση που ρυθµίζει το δικαίωµα 

προσωπικής επικοινωνίας του γονέα µε το τέκνο, 

υποχρεώνεται ο γονέας ή ο τρίτος µε τον οποίο διαµένει το 

τέκνο, να παραδίδει το τέκνο, στον ορισµένο από την 

απόφαση τόπο και χρόνο, στον αιτούντα την επικοινωνία, 

και για την περίπτωση που δεν θα το κάνει, απαγγέλλεται 

αυτεπαγγέλτως µε την ίδια απόφαση σε βάρος του χρηµατική 

ποινή έως 50.000 ευρώ υπέρ του αιτούντος την παράδοση ή 

προσωπική κράτηση έως ένα έτος ή και οι δύο ποινές, για 

κάθε παράβαση της απόφασης. 

 

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 47 

 

Γάµοι που τελέστηκαν µεταξύ αγχιστέων σε πλάγια 

γραµµή ως και τον τρίτο βαθµό πριν από την έναρξη της 

ισχύος του παρόντος και δεν έχουν στο µεταξύ ακυρωθεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, ισχυροποιούνται αναδροµικά 

από την τέλεσή  τους. 

 

Άρθρο 48 

 

Υιοθεσίες που τελέστηκαν κατά παράβαση της 

δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1550 ΑΚ, όπως αυτή ίσχυε 

πριν τροποποιηθεί από το άρθρο 20 του παρόντος νόµου, 

ισχυροποιούνται αναδροµικά από την τέλεσή τους, εκτός αν 

ανατράπηκαν λόγω του ελαττώµατος µε τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος. 

 

Άρθρο 49 

 

Η διάταξη του άρθρου 1571 ΑΚ, όπως τροποποιείται 

µε το άρθρο 23 του παρόντος νόµου, εφαρµόζεται και στις 

υιοθεσίες που τελέστηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος 

του παρόντος. 

 

Άρθρο 50 

 

Οι διατάξεις των άρθρων 1579 και 1584 ΑΚ, όπως 

τροποποιούνται µε τα άρθρα 24 και 25 του παρόντος νόµου, 

εφαρµόζονται στις υιοθεσίες ενηλίκων για τις οποίες δεν 

είχε υποβληθεί αίτηση στο δικαστήριο πριν από την έναρξη 

της ισχύος του παρόντος. 
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Άρθρο 51 

 

Η ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων για τους 

συζύγους, οι οποίες αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του 

άρθρου 13 του ν. 3719/2008, όπως αυτή προστίθεται µε το 

άρθρο 35 του παρόντος νόµου, επεκτείνεται και στα µέρη 

που κατάρτισαν σύµφωνο συµβίωσης πριν από τη θέση σε ισχύ 

του παρόντος. 

 

Άρθρο 52 

 

Το δεύτερο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του άρθρου 

800 ΚΠολ∆, όπως προστίθεται µε το άρθρο 43 του παρόντος 

νόµου, εφαρµόζεται και σε υιοθεσίες που τελέστηκαν πριν 

από την έναρξη του παρόντος, εκτός αν έχει εκδοθεί 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 

 

Άρθρο 53 

 

Η έβδοµη παράγραφος του άρθρου 800 ΚΠολ∆, όπως 

προστίθεται µε το άρθρο 44 του παρόντος νόµου, 

εφαρµόζεται σε σχέση µε αιτήσεις που υποβάλλονται και 

αγωγές που ασκούνται µετά την έναρξη της ισχύος του 

παρόντος. 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 17 ∆εκεµβρίου 2010 

 

Η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή 

 

 

Η Πρόεδρος      

Ευτυχία Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη 
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Ιωάννης Αµπαζής 

 

Αθηνά Γούλιαρου 

 

Αθηνά Κοτζάµπαση 

 

∆ήµητρα Παπαδοπούλου-Κλαµαρή 

 

Θεανώ Παπαζήση 

 

Κατερίνα Φουντεδάκη 

 

Μαρία Χασιρτζόγλου  

 

Αθηνά-Μαρία Σαµαρτζοπούλου 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


