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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

 

 

 

 

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527, Αθήνα, Τηλ. 

210 7709 660, email: grammateia@justice.gov.gr 

 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  

στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 

 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4  

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ 

  

 
1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

«Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα 

οικογενειακού δικαίου» 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  

Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου επεξηγούν τον σκοπό και την 

αιτία του παρόντος σχεδίου νόμου, που αφορά τη ρύθμιση των σχέσεων γονέων-

τέκνων μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο ή την ακύρωση 

του γάμου και την ενίσχυση της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων στην 

ανατροφή του τέκνου, ώστε να μην μεταβάλλονται ο ρόλος και η σχέση τους με αυτό 

το τέκνο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθιερώνεται η αρχή της 

ισότητας των γονέων στις ευθύνες και τα δικαιώματα έναντι του τέκνου, με γνώμονα 

αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον αυτού. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την 

από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, την επίδοση εγγράφων που αφορούν το 

τέκνο στην κατοικία οιουδήποτε εκ των γονέων, την καθιέρωση του θεσμού της 

διαμεσολάβησης, την προηγούμενη συναίνεση του γονέα που δεν διαμένει με το 

τέκνο για σημαντικά ζητήματα που το αφορούν και την υποχρέωση του γονέα που 

διαμένει με το τέκνο να ενισχύει τη σχέση του με τον άλλον γονέα και τους συγγενείς 

αυτού, προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο της γονεϊκής αποξένωσης. 

Περαιτέρω, εισάγεται το άυλο συναινετικό διαζύγιο, με το οποίο απλοποιείται η 

διαδικασία έκδοσης διαζυγίου και αποφεύγεται η ταλαιπωρία  των συζύγων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθιερώνεται ελάχιστο 

τεκμήριο χρόνου επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. 

Η καθιέρωση του ανωτέρω τεκμηρίου δημιουργεί μια υπαρκτή βάση διαλόγου 

μεταξύ των γονέων, ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις και οι διαφωνίες μεταξύ 

τους, ως προς το δικαίωμα επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν 

διαμένει, οι οποίες αποβαίνουν εν τέλει σε βάρος του τέκνου. Επιπλέον, θεσπίζονται 

ενδεικτικά κριτήρια κακής άσκησης γονικής μέριμνας, ώστε το δικαστήριο να 

δύναται ευχερώς να προβεί στην αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον υπαίτιο 

γονέα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: Στο παρόν κεφάλαιο ορίζεται η διαδικασία επιλογής διαμεσολαβητών 

και καθιερώνεται η επιμόρφωση των δικαστών που δικάζουν υποθέσεις του 

παρόντος νόμου.   

 
6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  



3 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Στο παρόν κεφάλαιο εισάγονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν 

εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα της εκ νέου εκδίκασής 

τους, υπό το νομικό πλαίσιο του παρόντος.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: Στο παρόν κεφάλαιο εισάγονται εξουσιοδοτικές διατάξεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: Στο παρόν κεφάλαιο ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Από το έτος 1983 δεν έχει λάβει χώρα οιαδήποτε αναμόρφωση στο 

κεφάλαιο του Αστικού Κώδικα που διέπει τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, 

γεγονός που συνιστά αναχρονισμό, καθόσον έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι 

κοινωνικές συνθήκες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Η απουσία και η έλλειψη ενημέρωσης του γονέα που δεν διαμένει με 

το τέκνο για θέματα που το αφορούν και επηρεάζουν αφενός μεν την 

καθημερινότητά του, αφετέρου δε την πρόοδό του, συνιστούν αιτία συνεχών 

αντεγκλήσεων και διαφωνιών μεταξύ των γονέων, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος 

του συμφέροντος του τέκνου. Επίσης, η έλλειψη αναμόρφωσης του Αστικού Κώδικα 

στο κεφάλαιο των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων επί σειρά ετών 

καταδεικνύεται από στατιστικές, που φανερώνουν μια ραγδαία αύξηση των 

οικογενειακών διαφορών που οδηγούνται στα δικαστήρια. Περαιτέρω, απαιτείται η 

προσαρμογή της ελληνικής έννομης τάξης σε όσα ισχύουν στις προηγμένες χώρες 

της Ευρώπης, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία η από κοινού άσκηση της 

γονικής μέριμνας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Η έλλειψη επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα με τον οποίον δεν 

διαμένει, συμβάλλει στη μη ομαλή ψυχική και πνευματική του ανάπτυξη και δεν 

θέτει τις βάσεις για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Επίσης, η μη 

οριοθέτηση κριτηρίων κακής άσκησης γονικής μέριμνας οδηγεί σε αυθαίρετες 

συμπεριφορές εκ μέρους του υπαιτίου γονέα, οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον 

του τέκνου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: Η εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ γονέων και 

τέκνων χωρίς την απαραίτητη γνώση εκ μέρους των δικαστών των παραμέτρων που 

επιδρούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του τέκνου και αποβλέπουν στο 

συμφέρον του, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο άλλων ειδικοτήτων, όπως 

ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και κοινωνιολόγων, οδηγεί στην έκδοση 

αποφάσεων, των οποίων η εφαρμογή πολλές φορές δεν συμβάλλει στην ομαλή 

ανάπτυξη του τέκνου, καθώς επίσης και στο συμφέρον του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Η έλλειψη ρύθμισης για τις ήδη εκκρεμείς υποθέσεις προκαλεί 

σύγχυση μεταξύ των διαδίκων και ανασφάλεια δικαίου.  
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3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Οι διατάξεις των κεφαλαίων του παρόντος νόμου αφορούν γονείς, τέκνα και τους 

δικαστές που θα τις εφαρμόσουν.  

 

 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 

ΝΑΙ     ✓            ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Τα ζητήματα που ρυθμίζονται στο οικογενειακό δίκαιο έχουν αντιμετωπιστεί στο 

παρελθόν με τον ν. 4689/2020 (Α’ 103), τον ν. 4714/2020 (Α’ 148), τον ν. 4509/2017 

(Α’ 201), τον ν. 4055/2012 (Α’ 55), τον ν. 2447/1996 (Α΄278) και με τον ν. 1329/1983 

(Α’ 25).  

 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή προεδρικού 

διατάγματος, 

υπουργικής απόφασης 

ή άλλης κανονιστικής 

πράξης; 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορoύν τροποποίηση 

νόμου. 

 

 

 

 ii)  με αλλαγή διοικητικής  

πρακτικής 

συμπεριλαμβανομένης 

της δυνατότητας νέας 

ερμηνευτικής 

προσέγγισης της 

υφιστάμενης 

νομοθεσίας; 

 

 

Τα ρυθμιζόμενα θέματα δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν  με αλλαγή διοικητικής πρακτικής και 

δεν επιδέχονται  νέας ερμηνευτικής προσέγγισης. 

 

 

iii) με διάθεση 

περισσότερων 

ανθρώπινων και 

υλικών πόρων; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη 

ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση 

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. 

 

Συναφείς πρακτικές  
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6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ     ✓ 

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

 

i)   σε άλλη/ες 

χώρα/ες της Ε.Ε. ή 

του ΟΟΣΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 

 

 

 

 

iii) σε διεθνείς 

οργανισμούς: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 

Χ                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Χ                                                                                               
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8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην 

ενεργή παρουσία και των δύο (2) γονέων κατά 

την ανατροφή του τέκνου, παρά τη 

μεσολάβηση της διάστασης, του διαζυγίου ή 

της ακύρωσης του γάμου. Για τον σκοπό αυτό, 

αφενός μεν εκκινεί από την τήρηση της αρχής 

της ισότητας των γονέων στις ευθύνες και τα 

δικαιώματα έναντι του τέκνου, αφετέρου δε, 

αποβλέπει πρωτίστως στην εξυπηρέτηση του 

συμφέροντος του τέκνου. Η διάσταση, το 

διαζύγιο, η διακοπή της συμβίωσης ή η 

ακύρωση του γάμου των γονέων, δεν πρέπει 

να μεταβάλλουν τον τρόπο άσκησης της 

γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων, η 

οποία πρέπει να ασκείται από κοινού και από 

τους δύο γονείς, καθόσον βασικός σκοπός 

είναι η ψυχική υγεία του ανηλίκου τέκνου, η 

ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον 

και η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Προωθείται ο διάλογος μεταξύ των γονέων  και 

ενισχύεται η προσπάθειά τους να 

αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν το 

τέκνο τους με αμοιβαία αποδεκτές λύσεις, 

χωρίς έριδες και διαφωνίες,  με τρόπο που θα 

συμβάλλει στην ομαλή ανάπτυξη και 

διαπαιδαγώγηση αυτού.  

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 

η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         

ΑΜΕΣΗ     ✓      ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      
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i)   Εάν είναι άμεση, 

εξηγήστε: 

Άρθρο 4: Εξοικονόμηση χρόνου των συζύγων και 

αποφυγή συνωστισμού στις γραμματείες των 

Ειρηνοδικείων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της 

οποίας θα υλοποιείται η συγκεκριμένη ρύθμιση, θα 

καθοριστεί σε επόμενο στάδιο. 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 

εξηγήστε: 

 

 

 

 

11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 

στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     

  ΝΑΙ     ✓            ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι 

συμβατό με την ψηφιακή στρατηγική της χώρας 

(Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού). 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ     ✓            ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 

αυτά τα συστήματα: 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 

συστήματος;                           ΝΑΙ     ✓            ΟΧΙ      

Εξηγήστε:  

 

 

 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

1 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η  εξυπηρέτηση 

του συμφέροντος του τέκνου και η ενεργή παρουσία και των 

δύο γονέων κατά την ανατροφή του.  

2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η  αναμόρφωση 

των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της 

συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο ή την ακύρωση του 

γάμου, δεδομένου ότι έχει παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό 
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διάστημα από την τελευταία τροποποίηση του συγκεκριμένου 

κεφαλαίου του οικογενειακού δικαίου. 

3 Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι να καθορίζεται με 

τρόπο σαφή η νόμιμη κατοικία του τέκνου, η οποία έχει και 

έννομες συνέπειες, καθώς επίσης να διευκολυνθεί για λόγους 

πρακτικούς η διαδικασία επίδοσης των εγγράφων που 

αφορούν το τέκνο. 

4 Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η αποφυγή 

συγχύσεων και εντάσεων από τον μη καθορισμό του τόπου 

διαμονής του ανηλίκου τέκνου και του γονέα με τον οποίο 

διαμένει. Επίσης, με τη δυνατότητα λύσης του γάμου με 

ηλεκτρονικά μέσα, εξοικονομείται χρόνος υπέρ των συζύγων 

και αποφεύγεται η ταλαιπωρία αυτών στις γραμματείες των 

δικαστηρίων. Επιπλέον, προβλέπεται η κοινή συμφωνία των 

συζύγων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου να λαμβάνει 

χώρα με κοινή ψηφιακή δήλωση, μη απαιτουμένης της 

βεβαίωσης  του γνησίου της υπογραφής προς τον σκοπό 

αποφυγής μιας διαδικασίας που στερείται ουσιαστικής 

σκοπιμότητας. .  

5 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εξυπηρέτηση του 

συμφέροντος του τέκνου, που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή 

και των δύο γονέων στη ζωή του και την ανάπτυξη στενού 

δεσμού του τέκνου και με τους δύο γονείς. Με το σκεπτικό αυτό 

πρέπει να λαμβάνεται και η απόφαση του Δικαστηρίου για την 

ανάθεση και άσκηση της γονικής μέριμνας, και υπό την 

προϋπόθεση ότι καθένας από τους γονείς σέβεται τα 

δικαιώματα του άλλου και επιδεικνύει συμπεριφορά που 

κατατείνει προς το συμφέρον του τέκνου.  

6 

 

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να καθιερωθεί ο 

θεσμός της διαμεσολάβησης για ζητήματα που αφορούν τη 

γονική μέριμνα, ώστε να ενισχυθούν ο διάλογος και η  

ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των γονέων και να αποφεύγεται η 

προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων. 

7 

 

Η προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκει την επίλυση θεμάτων που 

προκύπτουν από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 

σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και διάστασης 

των συζύγων. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο γονέας που δεν 

διαμένει με το τέκνο να ενημερώνεται για ζητήματα που 

αφορούν την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγησή του τέκνου 

του, γεγονός που επιδρά θετικά προς το συμφέρον του. 

8 Με την προτεινόμενη ρύθμιση το δικαστήριο δύναται να 

κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των 

γονέων και να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της, με γνώμονα 

το συμφέρον του τέκνου.  
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9 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η συμμετοχή του 

πατέρα, που αντιδίκησε στην αναγνώριση του τέκνου, στην 

ανατροφή και διαπαιδαγώγησή του, εφόσον τούτο κριθεί 

απαραίτητο από το δικαστήριο. 

10 Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στον 

γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου να συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη προστασία των συμφερόντων του 

τελευταίου. 

11 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η ενίσχυση των 

δεσμών και των σχέσεων του τέκνου με τον γονέα που δεν 

διαμένει μαζί του και την οικογένειά του. 

12 Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αποφασιστική 

συμμετοχή και συναπόφαση και του γονέα που δεν διαμένει με 

το τέκνο για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την επιμέλειά 

του. 

13 Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η οριοθέτηση ενός 

ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα, με τον 

οποίο δεν διαμένει μαζί, το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του και στην ψυχική του υγεία. Ταυτόχρονα 

αποφεύγονται δικαστικές διενέξεις και εντάσεις μεταξύ των 

γονέων, οι οποίες αντιβαίνουν το συμφέρον του τέκνου. 

14 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να τεθούν 

ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια κακής άσκησης της γονικής 

μέριμνας δυνάμει των οποίων θα αξιολογείται ο τρόπος 

ασκήσεως των καθηκόντων που επιβάλλει το λειτούργημά τους 

ως από κοινού ασκούντων τη γονική μέριμνα, ώστε εάν αυτό 

κριθεί αναγκαίο να επανακαθορίζονται από το αρμόδιο 

δικαστήριο η κατανομή και ο ειδικότερος τρόπος άσκησης 

αυτής. 

15 Στόχος της παρούσας ρύθμισης είναι η καθιέρωση ειδικού 

μητρώου οικογενειακών διαμεσολαβητών με ειδική γνώση επί 

του οικογενειακού δικαίου. 

16 Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι να δοθεί η 

δυνατότητα στην ΕΣΔΙ να διοργανώσει έκτακτα επιμορφωτικά 

σεμινάρια για δικαστικούς λειτουργούς, προκειμένου οι 

τελευταίοι να καταρτιστούν σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι 

οποίες θα είναι άμεσα εφαρμοστέες από τα δικαστήρια. Η 

συμμετοχή των δικαστών στα σεμινάρια αυτά περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά και την ένταξή τους σε ομάδες εργασίας 

(«workshops»), η επιτυχής συμμετοχή στις οποίες θα 

βεβαιώνεται από τον αρμόδιο διευθυντή κατάρτισης της ΕΣΔΙ. 

Η βεβαίωση που θα δίνεται δεν θα αποτελεί στοιχείο για την 

αξιολόγηση του δικαστικού λειτουργού, η οποία αποτυπώνεται 

στην έκθεση του άρθρου 85 του ν. 1756/1988.  
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17 Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η επιμόρφωση των 

δικαστών, που ασχολούνται με υποθέσεις οικογενειακού 

δικαίου, σχετικά με τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των 

τέκνων, ώστε να εκδίδουν αποφάσεις που ανταποκρίνονται στο 

συμφέρον του τέκνου και δεν διαταράσσουν  την 

καθημερινότητά του. Τα εν λόγω σεμινάρια υλοποιούνται από 

την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Με τη διάταξη 

παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και 

Οικονομικών να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της χρηματοδότησης των ανωτέρω σεμιναρίων.  

18 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η εφαρμογή των 

κεφαλαίων Β’ και Γ’ του νόμου και στις υποθέσεις επί των 

οποίων δεν έχει εκδοθεί ακόμη αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, καθώς επίσης και η δυνατότητα δικαστικής 

επαναρύθμισης των σχετικών προγενέστερων συμφωνιών των 

γονέων, προκειμένου να υπάρξει κατά το δυνατόν ομοιόμορφη 

ρύθμιση  συναφών κατά αντικείμενων περιπτώσεων.  

19 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εφαρμογή του 

άρθρου 1515 του Αστικού Κώδικα και στις περιπτώσεις που ο 

πατέρας αναγνώρισε εκούσια ή δικαστικά το τέκνο, πριν την 

έναρξη ισχύος του παρόντος. 

20 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση σκοπούνται ο καθορισμός και 

η εξειδίκευση της διαδικασίας για τη συναινετική λύση του 

γάμου με ηλεκτρονικά μέσα και για τον λόγο αυτό παρέχεται 

σχετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

21  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Δικαιοσύνης να ρυθμίζει, με απόφαση του, τα θέματα 

που αφορούν το μητρώο διαμεσολαβητών και τη διαδικασία 

εγγραφής σε αυτό. 

22 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται ο καθορισμός των 

προϋποθέσεων για τη χρηματοδότηση των επιμορφωτικών 

σεμιναρίων των δικαστών και παρέχεται σχετική 

εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και 

Οικονομικών. 

23 Καθορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος. 
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Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση 

χρόνου 
         

Μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 

X    Χ      

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

          

Δίκαιη μεταχείριση 

πολιτών 
          

Αυξημένη 

αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 

     Χ     

Βελτιωμένη 

διαχείριση κινδύνων 
          

Άλλο           

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτυγχάνεται η ενεργή παρουσία και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του 

τέκνου και η εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού, παρά την μεσολάβηση της διάστασης, του διαζυγίου 

ή της ακύρωσης του γάμου, όπως άλλωστε επιτάσσουν η ψυχική υγεία του, η ομαλή ένταξή του στο 

οικογενειακό περιβάλλον και η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.  
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19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 

προετοιμασία 
          

Υποδομή / 

εξοπλισμός 
          

Προσλήψεις / 

κινητικότητα 
          

Ενημέρωση 

εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 

          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 

λειτουργία 

διαχείρισης 

          

Διαχείριση 

αλλαγών κατά 

την εκτέλεση 

          

Κόστος 

συμμετοχής 

στη νέα 

ρύθμιση 

          

Άλλο           

 

 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 

 

 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 
Παρ. 2 του άρθρου 4, παρ. 1 του άρθρου 5, παρ. 1 του άρθρου 21 και άρθρο 25 

του Συντάγματος. 
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25. Ενωσιακό δίκαιο  

 

      

      

Πρωτογενές ενωσιακό 

δίκαιο 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων) 

 

 

      

     ✓ 

Κανονισμός 

. 

 

      

     ✓ 

Οδηγία 

 

      

 

      

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      

      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

 

 

      Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

      

      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 

δικαστήριο  

(αναφέρατε) 
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Ανεξάρτητη Αρχή 

(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

      

Νομολογία Δικαστηρίου 

Ε.Ε. 

 

      

     ✓ 

Νομολογία Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

 

 

 

      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 

διεθνή δικαστήρια ή 

διαιτητικά όργανα 

 

 

 

 

 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 

 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 

αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 

συναρμοδιότητας 

 

4 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άυλο συναινετικό διαζύγιο 

 

20 

 Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άυλο συναινετικό διαζύγιο 

 

22 

Οικονομικών Επιμορφωτικά σεμινάρια 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 

διάταξη 

Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 

επισπεύδον 
Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 

(ενδεικτική ή 
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Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

αποκλειστική 

προθεσμία) 

Άρθρο 20 

 

Κοινή 

Υπουργική 

Απόφαση 

Δικαιοσύνης 

Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης 

Άυλο 

συναινετικό 

διαζύγιο 

 

Άρθρο 21 Υπουργική 

Απόφαση 

Δικαιοσύνης Προϋποθέσεις 

και διαδικασία 

εγγραφής 

διαμεσολαβητών 

στο μητρώο 

 

Άρθρο 22 Κοινή 

Υπουργική 

Απόφαση 

Οικονομικών 

Δικαιοσύνης 

Χρηματοδότηση 

επιμορφωτικών 

σεμιναρίων 

 

 

 

 

 

 

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 

υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 

νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  

 

Δεν προβλέπεται η σύσταση νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή 

δημόσιας υπηρεσίας. 

 

 

34. 

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 

υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 

ρύθμισης; 

  

 

 

 

 

 

 

 

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 
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36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 

οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 
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39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


