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Δειηίν Τύπνπ 

Τν Κέληξν Δηνηίκα  γηα ηε ζπλεπηκέιεηα θαη ηελ αηειή κεηαξξύζκηζε 

ηνπ νηθνγελεηαθνύ δηθαίνπ 

 

Τνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρεη εληαζεί ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπλεπηκέιεηα. 

Αθνξκή απνηέιεζε ε ζχζηαζε  εηδηθήο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο απφ ην 

ππνπξγείν Δηθαηνζχλεο γηα «ηελ αλακφξθσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ». Τν 

ζρέδην λφκνπ πνπ εηζεγήζεθε ε Επηηξνπή πξνβιέπεη ηελ απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο 

ζπλεπηκέιεηαο θαη ηελ ελαιιαζζφκελε δηακνλή ηνπ παηδηνχ, κε δηθαζηηθή απφθαζε, 

κεηά ην δηαδχγην, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπκθσλία ησλ γνλέσλ. Μεηά απφ έληνλν 

δηάινγν πνπ αλαπηχρζεθε ζηε δεκφζηα ζθαίξα, ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2020, ην 

ππνπξγείν Δηθαηνζχλεο απέζπξε ην ζρέδην λφκνπ θαη ζηε ζέζε ηνπ θπθινθφξεζαλ 

δχν λέα θείκελα κε ηίηιν «Σχληνκν memo γηα λ/ζ νηθνγελεηαθνχ» θαη «Πξνζρέδην 

ηξνπνπνηήζεσλ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ», πνπ θηλνχληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Τφζν 

ην αξρηθφ ζρέδην, φζν θαη ηα επφκελα θείκελα δελ έρνπλ δνζεί επίζεκα ζηε 

δεκνζηφηεηα, νχηε έρνπλ εηζαρζεί ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε απφ ην ππνπξγείν. 

Αληηζέησο θπθινθνξνχλ σο «δηαξξνέο» ζηα ΜΜΕ, εγείξνληαο έλαλ γεληθφηεξν 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ απνπζία έγθπξεο ελεκέξσζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα 

έλα ηφζν ζεκαληηθφ δήηεκα γχξσ απφ ην νπνίν αλαπηχζζνληαη αληίξξνπεο 

θνηλσληθέο δπλακηθέο. 

Καη’ αξράο λα επηζεκάλνπκε φηη (θαη) ην νηθνγελεηαθφ δίθαην έρεη έκθπιν 

πξφζεκν. Μάιηζηα πνιιέο θνξέο έρεη αλαζεσξεζεί, ππφ ηελ πίεζε θεκηληζηηθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ (έκκεζεο θαη άκεζεο) δηαθξίζεηο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ ΛΟΑΤΚΙ αηφκσλ, μεπεξαζκέλεο παηξηαξρηθέο αληηιήςεηο, ή 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην ζπκπεξηιεπηηθφ ζην πιαίζην ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Μφλν 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ ζπζηαζεί ηξεηο θνξέο εηδηθέο λνκνπαξαζθεπαζηηθέο 

επηηξνπέο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεψλ ηνπ. Η λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή ηνπ 

2018, επηθεληξψζεθε ζηελ αλακφξθσζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα 

επηκέιεηαο θαη επηθνηλσλίαο γνλέσλ θαη ηέθλσλ. Σπγθεθξηκέλα, κε βάζε ην άξζξν 

1513 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πξνβιέπεηαη φηη «ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο κπνξεί 

λα αλαηεζεί (…) , (ζ.ζ. θαη ζηνπο δχν γνλείο) αλ ζπκθσλνχλ,  νξίδνληαο  ζπγρξφλσο  

ηνλ ηφπν  δηακνλήο  ηνπ ηέθλνπ, ζηνπο δχν απφ θνηλνχ», θάηη ην νπνίν άιισζηε έρεη 

πηνζεηεζεί θαη δηαηαρζεί απφ ηα Ειιεληθά δηθαζηήξηα. 
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Μια νομοθεηική μεηαρρύθμιζη εν ηη αποσζία μας    

 

Η ηξέρνπζα δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

δηθαίνπ δπζηπρψο γίλεηαη ζε λαξθνζεηεκέλν πεδίν. Οη γπλαηθείεο νξγαλψζεηο θαη 

ζπιινγηθφηεηεο παξά ην γεγνλφο φηη ηνπνζεηήζεθαλ δεκφζηα, δελ θιήζεθαλ ζε 

δηάινγν, νχηε ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Υπνπξγφ Δηθαηνζχλεο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ θαηέβαιαλ. Επίζεο, νχηε ν θαζ’ χιελ αξκφδηνο θνξέαο ηεο πνιηηείαο, ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Οηθνγελεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ, θιήζεθε ζην 

δηάινγν· νχηε έρεη ηνπνζεηεζεί κέρξη ζήκεξα. Καη φια απηά παξά ηηο εμαγγειίεο πσο 

ν λένο λφκνο ζα δηαπλέεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο «ηζφηεηαο ησλ θχισλ».  

Παξάιιεια, ε επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο ππνρξεσηηθήο ζπλεπηκέιεηαο 

εθθξαζκέλε θπξίσο απφ «ζπιιφγνπο κπακπάδσλ» έρεη θπξηαξρήζεη ζηνλ δεκφζην 

ιφγν. Απφ ηηο (αλδξηθέο) απηέο αθεγήζεηο απνπζηάδεη ε θξηηηθή ζηηο ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηνπο έκθπινπο ξφινπο φπσο θαη νη δηεθδηθήζεηο γηα ηελ αλαηξνπή 

ηνπο. Αληίζεηα αλαπαξάγνληαη ζεμηζηηθά ζηεξεφηππα γηα ηελ εθδηθεηηθφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ πνπ ρσξίδνπλ, νη νπνίεο κεηακνξθψλνληαη ζε «κέγαηξεο» πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα λα βιάςνπλ ηνπο πξψελ ζπδχγνπο, κηαο θαη δε κπνξνχλ 

λα δηαλνεζνχλ κηα απηφλνκε πνξεία σο αλεμάξηεηα θαη απηεμνχζηα φληα εθηφο 

γάκνπ.  Μάιηζηα δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ν (ζπγθαιπκκέλα) παηξηαξρηθφο θαη 

ππνηηκεηηθφο απηφο ιφγνο ζέηεη ζην ζηφραζηξν ηηο γπλαίθεο κε ηελ θαηεγνξία φηη 

εξγαιεηνπνηνχλ ηε κεηξφηεηα πξνθεηκέλνπ λα εθδηθεζνχλ ηνπο άλδξεο, αξλνχκελεο 

λα εθρσξήζνπλ ηα «πξνλφκηα» ηνπο. Σηελ ίδηα νπηηθή εληάζζεηαη θαη ε ιεγφκελε 

«γνληθή απνμέλσζε», πνπ επηδηψθεη λα θαζηεξψζεη ε κεηαξξχζκηζε, παξά ην γεγνλφο 

φηη ζχκθσλα κε απζηεξέο ζπζηάζεηο ηεο Επηηξνπήο GREVIO γηα ηελ 

Παξαθνινχζεζε θαη Εθαξκνγή ηεο Σχκβαζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζα πξέπεη 

θαηά ηε δηεξεχλεζε πεξηζηαηηθψλ έκθπιεο βίαο λα απαγνξεχνληαη ξεηά απνδείμεηο νη 

νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε καξηπξίεο πνπ δπζθεκνχλ ή ζηηγκαηίδνπλ ζηε βάζε ηνπ 

ππνηηζέκελνπ «ζπλδξφκνπ γνληθήο απνμέλσζεο», ελψ νη ζρεηηθέο θαηεγνξίεο εθ 

κέξνπο θαθνπνηεηηθψλ παηεξάδσλ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ζπλέρηζε ηεο 

εμνπζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ δεκφζηνπο θνξείο θαη ζεζκνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ απνθαζίδνπλ γηα ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηψλ. 

Οη αλαπαξαζηάζεηο απηέο αγλννχλ ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία νη γπλαίθεο αλαιακβάλνπλ ζρεδφλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή 

κέξηκλα, ελψ ρηιηάδεο παηεξάδεο αξλνχληαη λα επηκεξηζηνχλ ηππηθά αιιά θαη 

https://rm.coe.int/final-statement-vaw-and-custody/168094d880
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νπζηαζηηθά απηήλ ηελ επζχλε ηφζν πξηλ, φζν θαη κεηά ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, αθφκε θαη 

λα θαηαβάινπλ ηελ (εθδηθαζκέλε) δηαηξνθή. Τέινο, δελ κπνξνχκε λα κε 

ζεκεηψζνπκε έλα ζεκαληηθφ δεδνκέλν πνπ έγηλε πξφζθαηα γλσζηφ θαη αθνξά κέιε 

ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ζπιιφγνπο, γεγνλφο πνπ εγείξεη δεηήκαηα ακεξνιεςίαο. 

 

Προηάζεις για μια οσζιαζηικόηερη  νομοθεηική μεηαρρύθμιζη   

 

Σε απηφλ ηνλ δηάινγν γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, ην 

Κέληξν Δηνηίκα, γπλαηθεία/θεκηληζηηθή νξγάλσζε κε φξακα ηελ αλάδεημε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ έκθπισλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε γπλαηθψλ πνπ βηψλνπλ 

δηαθξίζεηο θαη έκθπιε βία επηδηψθεη, ζε πξψηε θάζε, λα ζπκβάιεη κε ζεκεία-

πξνηάζεηο, ζηε βάζε θαη κηαο καθξφρξνλεο εκπεηξίαο ζηελ παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο. 

1. Αλ επηδίωμε ηνπ λένπ λόκνπ είλαη λα ελζαξξύλεη ηελ θνηλή γνληθή επζύλε, 

κε ζηόρν λα ππνλνκεπηνύλ αλζεθηηθά θαη άθακπηα έκθπια ζηεξεόηππα 

θαη ξόινη ζηε βάζε ηωλ νπνίωλ ζεκειηώλνληαη έκθπιεο δηαθξίζεηο θαη 

αληζόηεηεο, απηό ζα πξέπεη λα δειώλεηαη κε ζαθήλεηα θαη 

θαηεγνξεκαηηθόηεηα. Δηφηη έλαο δηθαηφηεξνο έκθπινο θαηακεξηζκφο ζηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ηελ νηθηαθή εξγαζία δελ κπνξεί παξά λα ζπληζηά 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη de facto ηζφηεηα ησλ θχισλ, θαζψο: α) 

ζα ηείλεη λα γεθπξψζεη ην ράζκα αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή θαη 

πξνζσπηθή/νηθνγελεηαθή δσή πνπ βηψλεη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 

εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ επζπλψλ θξνληίδαο, κε 

ζεκαληηθέο ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο β) ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο επλντθφηεξνπ πεξηβάιινληνο γηα 

ηελ ηζφηηκε έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, απμάλνληαο ηηο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο/ 

θαηάξηηζεο, πξνσζψληαο ηελ άξζε ηνπ έκθπινπ ράζκαηνο ζηελ εξγαζία, 

εληζρχνληαο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζε πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζε φξγαλα εθπξνζψπεζεο γ) ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη 

ζεηηθά εληζρχνληαο ηελ αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθψλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, 

απεγθισβίδνληάο ηεο απφ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ κεηξηθνχ ξφινπ, δ) ελ 

δπλάκεη ζα ιεηηνπξγεί παηδεπηηθά ψζηε νινέλα θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

https://www.documentonews.gr/article/asymbibasto-se-dyo-melh-ths-nomoparaskeyastikhs-epitrophs-toy-nomosxedioy-gia-th-synepimeleia-twn-paidiwn?fbclid=IwAR2E1S3vHXNbHGJo-N-CKeuSD_LIBrpy1nhVv5XO_H8gTdTb3QMNUrh7c_0
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παηεξάδσλ λα αλαιάβεη ηηο γνληθέο ηνπ επζχλεο, αληηζηξέθνληαο ηελ 

θπξίαξρε εηθφλα ηνπ «θνπβαιεηή» θαη δηαξθψο απφληνο παηέξα πνπ κφλν 

πεξηζηαζηαθά αζρνιείηαη κε ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά 

θαη κε ελζπλαίζζεζε ζηηο έγλνηεο θαη ραξέο ηεο αλαηξνθήο, ε) ζα ζπκβάιιεη 

ψζηε ε αλαηξνθή παηδηψλ λα αξρίζεη έκπξαθηα λα ακθηζβεηεί έκθπια 

ζηεξεφηππα, ζεμηζηηθέο αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο γηα ηνπο 

πξνδηαγεγξακκέλνπο ξφινπο ησλ αλζξψπσλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ρψξν. 

2. Τν πθηζηάκελν νηθνγελεηαθό δίθαην ρξήδεη ζπλνιηθόηεξεο θαη επξύηεξεο 

αλακόξθωζεο. Τέζζεξηο  δεθαεηίεο κεηά ηε ζέζπηζή ηνπ, νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ αιιάμεη, νη έκθπινη ξφινη έρνπλ 

ππνζηεί κεηαηνπίζεηο, ελψ έρνπλ ζπληειεζηεί ζεζκηθέο εμειίμεηο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ (λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ, ζχκθσλν ζπκβίσζεο νκφθπισλ δεπγαξηψλ, λνκηθή αλαγλψξηζε 

ηαπηφηεηαο θχινπ, Σχκβαζε Κσλζηαληηλνχπνιεο). Σε απηφ ην πιαίζην είλαη 

αλαγθαίν λα δηεπξπλζνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ζηε γνλετθφηεηα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ηεθλνζεζία απφ ΛΟΑΤΚΙ+ άηνκα, θαη 

αλαγλσξίδνληαο ξεηά ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζε γνλείο παηδηψλ πνπ απνθηήζεθαλ 

ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο γάκνπ.  

3. Η ζπλεπηκέιεηα δελ πξέπεη λα έρεη ππνρξεωηηθό ραξαθηήξα θαη λα 

ζεζπηζζεί νξηδόληηα, ζε όιεο αλεμαηξέηωο ηηο πεξηπηώζεηο. Αλ θαη ν λένο 

λφκνο ζα πξέπεη λα ηελ πξνηάζζεη σο βέιηηζηε ιχζε κεηά ην δηαδχγην, είλαη 

αλαγθαίν φηαλ πξνθχπηεη δηαθσλία, θαη πξνζθεχγνπλ νη γνλείο ζηε 

δηθαηνζχλε, ην δηθαζηήξην λα έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απνθαίλεηαη, κε 

γλψκνλα πάληνηε ηα ζπκθέξνληα ηνπ παηδηνχ, ζηε βάζε ησλ πεξηζηάζεσλ 

θάζε ππφζεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηεο πξφηεξεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο, ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ, ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ γνλέσλ 

θαη ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Ταπηφρξνλα, επηβάιιεηαη 

λα αθνχγεηαη ε γλψκε ηνπ ηέθλνπ εθφζνλ θξίλεηαη, εθ ηεο ειηθίαο θαη ηεο 

σξηκφηεηάο ηνπ, ζε ζέζε λα αθνπζηεί, θαη λα κελ παξαγθσληζηνχλ ηα δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα δηθαηψκαηά ηνπ, φπσο απηά θαηνρπξψλνληαη απφ ηε Δηεζλή 

Σχκβαζε γηα ηα Δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

4. Απηνλόεηα ν λόκνο ζα πξέπεη λα εμαηξεί ξεηώο από ηε ζπλεπηκέιεηα ηνλ 

γνλέα πνπ αζθεί βία ή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζην παηδί.  
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5. Η εμαίξεζε ηνπ δξάζηε ελδννηθνγελεηαθήο βίαο από ην δηθαίωκα ζηελ 

ζπλεπηκέιεηα είλαη επηβεβιεκέλε αθόκα θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε βία 

ζηξέθεηαη απνθιεηζηηθά απέλαληη ζηε ζύδπγν/ζύληξνθν. Δηαθνξεηηθά 

ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα ε ζπλεπηκέιεηα λα θαηαζηεί παξάγνληαο εθ λένπ 

ζπκαηνπνίεζεο ησλ επηδσζψλ. Η ζπλερήο θαη ζηελή επαθή ησλ γπλαηθψλ κε 

ηνλ θαθνπνηεηή ηνπο, φπσο θαηαδεηθλχεη θαη ε εκπεηξία ηνπ Κέληξνπ Δηνηίκα, 

απμάλεη ηνλ θίλδπλν εθ λένπ έθζεζεο ζε ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή, ιεθηηθή, 

ζεμνπαιηθή θαη νηθνλνκηθή βία. Σε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ηα θξάηε ζηα 

νπνία έρεη ζεζπηζηεί ν ζεζκφο εμαηξνχλ απφ ηελ απνλνκή ηεο ζπλεπηκέιεηαο 

ηνχο θαθνπνηεηηθνχο ζπδχγνπο. Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηε γαιιηθή 

λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ξεηά πσο ν/ε δηθαζηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε γηα 

ηελ απφδνζε ηεο ζπλεπηκέιεηαο «ηηο πηέζεηο θαη ηε βία θάζε κνξθήο πνπ ν 

έλαο γνληφο αζθεί ζηνλ άιιν». Αθφκα θαη ην ςήθηζκα 2079/2015 ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Επξψπεο πνπ πξνηείλεη ηε ζπλεπηκέιεηα θαη ηελ 

ελαιιαζζφκελε θαηνηθία, ηνλίδεη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ εμαηξέζεηο «ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θαθνπνίεζεο ή ηεο παξακέιεζεο ελφο παηδηνχ ή ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο».  

6. Η άζθεζε θαη κόλν πνηληθήο δίωμεο γηα ηα παξαπάλω αδηθήκαηα 

(ελδννηθνγελεηαθή βία θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζπδύγνπ/ηέθλνπ) ζα 

πξέπεη λα ζπληζηά παξάγνληα (ηνπιάρηζηνλ πξνζωξηλήο) εμαίξεζεο από 

ηε ζπλεπηκέιεηα. Η ξεηή αλαθνξά θξίλεηαη αλαγθαία θαζψο, πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ θαηαδίθεο ηνπ δξάζηε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ απηνθψξνπ, νη 

δηαδηθαζίεο γηα λα ηειεζηδηθήζεη ε πνηληθή δίσμε είλαη εμαηξεηηθά 

ρξνλνβφξεο. Είλαη ελδεηθηηθφ πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ππνβιεζεί 

θαηαγγειία απφ ηελ επηδψζα, ζα ρξεηαζηνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα γηα λα 

θηάζεη κηα ππφζεζε ζην αθξναηήξην, αλ, δε, αζθεζεί έθεζε απφ ηνλ δξάζηε, 

ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, πεξίπνπ άιια δχν γηα λα ηειεζηδηθήζεη. Είλαη 

δπλαηφλ ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα λα έρνπλ ην δηθαίσκα ζε ζπλεπηκέιεηα 

ή αθφκα θαη δηθαίσκα ζε επηθνηλσλία παηεξάδεο, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ 

εθθξεκνχλ δηθνγξαθίεο αθφκα θαη γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε;   

7. Σε θάζε πεξίπηωζε ππάξρεη αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο ζπκβνπιεπηηθώλ 

δνκώλ δηακεζνιάβεζεο θαη ππνζηήξημεο ηωλ γνλέωλ πνπ πξνρωξνύλ ζηε 

ιύζε ηεο (έλλνκεο) ζπκβίωζήο ηνπο.  Σπγθεθξηκέλα, είλαη αλαγθαίν λα 

εθαξκνζηεί άκεζα ν Ν. 2447/1996 πνπ πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε ζψκαηνο 
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νηθνγελεηαθψλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, θαη λα ζηειερσζεί θαη απφ άιινπο 

επαγγεικαηίεο (π.ρ. ςπρνιφγνπο). Τν ζψκα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ δηθαζηηθφ κεζνιαβεηή πνπ ιεηηνπξγεί ήδε.  

8. Απαξαίηεηε είλαη θαη ε ίδξπζε δηθαζηεξίωλ νηθνγελεηαθνύ δηθαίνπ, θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 2447/1996. Τν γεγνλφο απηφ επηβάιιεηαη θαη ιφγσ ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ππνζέζεσλ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ. Απνιχησο απαξαίηεηε 

θξίλεηαη ε επηκφξθσζε ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ γχξσ απφ δεηήκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη παηδηθήο θαθνπνίεζεο. 

9. Γηα λα είλαη ε όπνηα αλακόξθωζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ δηθαίνπ 

απνηειεζκαηηθή, απαηηείηαη γεληθόηεξε ζηήξημε ηεο γνλεϊθόηεηαο, ηωλ 

παηδηώλ, αιιά θαη ηωλ κνλνγνλέωλ. Ελδεηθηηθά ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ 

κηα ζεηξά απφ καθξνπξφζεζκα νξηδφληηα κέηξα  πνπ ζα αθνξνχλ πξνλνηαθέο 

πνιηηηθέο (π.ρ. θνηλσληθά επηδφκαηα, δεκηνπξγία δνκψλ γηα ηε θξνληίδα ησλ 

παηδηψλ, ηελ αλαςπρή θαη θαιιηηερληθή παηδεία ηνπο, θ.ιπ.), νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο (θνξναπαιιαγέο νηθνγελεηψλ κε αλήιηθα παηδηά, νηθνλνκηθέο 

εληζρχζεηο, θ.ιπ.), εξγαζηαθέο πνιηηηθέο (επέιηθηα σξάξηα γηα εξγαδφκελνπο/-

λεο γνλείο, ππνζηήξημε άλεξγσλ γνλέσλ κε αλήιηθα ηέθλα, θ.ιπ.) εθ κέξνπο 

ηεο Πνιηηείαο, θαζψο θαη ζεηηθά ππνζηεξηθηηθά κέηξα γηα ηηο γπλαίθεο 

κνλνγνλείο κε δεδνκέλν φηη απηή ηε ζηηγκή απνηεινχλ ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ κνλνγνλέσλ. Η ελίζρπζε θαη ε ζηήξημε ηεο γνλετθφηεηαο θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ δελ πξέπεη θαη δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ζεζκηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπλεπηκέιεηα.  

 

Σσμπεραζμαηικά ζημεία για έναν  διάλογο με θεμινιζηικές αιτμές 

 

Η  θεκηληζηηθή θξηηηθή ζεσξία έρεη ζπκβάιεη ζηελ απνδφκεζε ηνπ  

νπζηνθξαηηθνχ δίπνινπ γπλαίθα/άλδξαο, αζθψληαο θξηηηθή ζηνπο πεξηνξηζηηθνχο 

έκθπινπο (εηεξνθαλνληθνχο) ξφινπο ζηελ νηθνγέλεηα, ζηνλ βηνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ, 

ζηνλ κχζν ηεο δηάθξηζεο δεκφζηνπ/ηδησηηθνχ, αιιά θαη ζε θπξίαξρεο απφςεηο πεξί 

ηεο νηθνγέλεηαο σο αλαιινίσηνπ θαη αζθαινχο «παξαδείζνπ»,  ακθηζβεηψληαο ηε 

κνλνιηζηθή κνξθή νηθνγέλεηαο ή φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο νηθνγέλεηαο είλαη ν 

θαιχηεξνο. 
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Η θεληξηθφηεηα ηεο ζέζεο γηα ην δηθαίσκα ησλ παηεξάδσλ ζηελ απφ θνηλνχ 

επηκέιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο (κεηά ην δηαδχγην /δηάζηαζε) αλαληίξξεηα  (πεξη)-νξίδεη 

ην δηάινγν ζρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηθείκελεο λνκνζεηηθήο 

αιιαγήο. Επηπιένλ, ππνλνεί ή/θαη ππφζρεηαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ έκθπισλ 

ζηεξενηχπσλ πξνο φθεινο κηαο πην ζπκκεηξηθήο δηεπζέηεζεο πνπ δελ κπνξεί παξά λα 

βξεη ζπκκάρνπο αλάκεζα ζηηο ηάμεηο ησλ θεκηληζηξηψλ θαη ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ 

έκθπιε ηζφηεηα αλ θαη εθφζνλ επηθέξεη έλα θξίζηκν πιήγκα ζην νπζηνθξαηηθφ 

δίπνιν ησλ έκθπισλ ξφισλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο θαηακεξηζκψλ.  

Ο δηάινγνο πνπ πξνθιήζεθε αλνίγεη πνιιά εξσηεκαηηθά  σο πξνο ηελ αγλφεζε 

ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο, ηδενινγηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξφζιεςεο ηεο λνκνζεηηθήο 

αιιαγήο πνπ επηρεηξείηαη, θαη ηελ απνζηψπεζε ηεο επαλαλνεκαηνδνηήζεο  ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηεο γνλετθφηεηαο, ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο παηξφηεηαο, ησλ δηθαησκάησλ  

παηδηψλ θαη γνλέσλ, ηεο θξνληίδαο θαη ηεο ζρεζηαθφηεηαο πνπ απνηεινχλ 

ζπκθξαδφκελα ηεο. 

Αλακθίβνια κηα αλαζεψξεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ  αλαδηαηάζζεη φρη κφλν 

ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά θαη ην ζπκβνιηθφ, ην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ, 

ην  ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθφ πεδίν, ζην νπνίν ζπλαξζξψλνληαη ζεκειηψδε ζέκαηα  πνπ 

αθνξνχλ φρη κφλν ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο αιιά ζπλ-εγείξνπλ θαη βαζχηεξα 

ζηξψκαηα ηνπ ηαπηνηηθνχ, επηζπκεηηθνχ θαη  θαληαζηαθνχ ππξήλα ησλ (έκθπισλ) 

ππνθεηκεληθνηήησλ καο, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ζεκαληηθέο ξσγκέο πνπ έρνπλ 

ζπληειεζηεί θαη απνζησπψληαη ζηνλ δεκφζην δηάινγν πνπ έρεη αλνίμεη.    

Είλαη θαιφ λα κελ μερλάκε επίζεο φηη ηα δηθαζηήξηα, ην ζψκα ησλ δηθαζηψλ 

αιιά θαη ησλ δηθεγφξσλ ελ γέλεη εκπεξηέρνπλ θαη εθθξάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ 

θπξηαξρία κηαο ιεπθήο, αλδξηθήο, κεζναζηηθήο ηνπν-ζέηεζεο απφ ηελ νπνία νκηινχλ, 

θαηαλννχλ θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα θαηαιεπηφ ζε 

πεξηπηψζεηο εθδίθαζεο ππνζέζεσλ έκθπιεο βίαο κε εμαηξνχκελεο ηεο 

γπλαηθνθηνλίαο.    

Η άπνςε επνκέλσο πνπ επελδχεη ζηελ δηαηππσηηθή θαη ζπκβνιηθή δχλακε ηνπ 

λφκνπ λα επεξεάζεη θαη λα κεηαζρεκαηίζεη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο θαη λφξκεο είλαη 

ήδε ππνλνκεπκέλε απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ δελ επηηξέπεη 

ζηηο γπλαίθεο λα εμαξηνχλ καθξνπξφζεζκα απφ ην λφκν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ηε 

δηαζθάιηζε κηαο δίθαηεο αληηκεηψπηζεο. Εθφζνλ κάιηζηα, αιιαγέο ζηελ ζηάζε θαη 

ηηο πξνζδνθίεο γηα ηνπο νηθνγελεηαθνχο θαη θνηλσληθνχο ξφινπο ζπλερίδνπλ λα  
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εδξάδνληαη ζηελ επξεία παξαδνρή ηεο λφξκαο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ελόο βαζηθνχ 

θξνληηζηή θαη ελόο βαζηθνχ θνπβαιεηή.  

Με άιια ιφγηα, νη αιιαγέο ζηε λνκνζεζία απφ κφλεο ηνπο δελ είλαη πηζαλφλ λα 

επηθέξνπλ ηελ έκθπιε ηζφηεηα, θαη παξφηη ε πξφβιεςε θαηαπνιέκεζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ ζέηεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο, δελ κπνξεί λα αλαηξέςεη ηελ έκθπιε 

θνηλσληθή ηεξαξρία. Εδψ εδξάδεηαη θαη ε κεγάιε δηάςεπζε ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο  πνπ 

απεδείρζε αλεπαξθήο ζην λα εγγπεζεί ηελ θαηάξγεζε ησλ έκθπισλ αληζνηήησλ θαη 

δηαθξίζεσλ, ζηε ρψξα καο θαη αιινχ. 

Αθφκε, κήπσο κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα επηβάιεη κηα θπξίαξρε θνηλσληθή 

ηεξαξρία ζηελ πην ηδησηηθή ζθαίξα, ζπκβάιινληαο ζε κηα λένπ ηχπνπ ππνηαγή 

ηνπιάρηζηνλ ηφζν θαηαπηεζηηθή φζν θαη ε ηξέρνπζα θπξίαξρε ηδενινγία γηα ηνπο 

έκθπινπο ξφινπο; Καη αθφκε πεξηζζφηεξν, κήπσο βιάπηεη ηελ παξάδνζε κηαο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη αηνκηθψλ επηινγψλ ηξφπνπ δσήο 

ήδε θαηαθηεκέλσλ; 

Η πξνσζνχκελε λνκηθή αιιαγή είλαη πξνβιεκαηηθή φζν βαζίδεηαη ζηελ άπνςε 

φηη είλαη γηα ην θαιφ ησλ αλδξψλ-παηεξάδσλ επνκέλσο ζα είλαη απηνλνήησο θαη γηα 

ην θαιφ ησλ γπλαηθψλ-κεηέξσλ. Ωζηφζν, ηα ζπκθέξνληα ησλ γπλαηθψλ δελ κπνξνχλ 

λα ζπκπηεζηνχλ ζε κηα κνλαδηθή (ξπζκηζηηθή) λνκηθή θφξκνπια πνπ αγλνεί ηελ 

πνιηηηθή ηεο δσήο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη νη νηθνγέλεηεο κε ηηο εμνπζίεο ηνπο είλαη 

ήδε θαη πάληα πνιηηηθά, ηαπηνηηθά, βηνςπρνινγηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά 

δηακνξθσηηθέο.  

Ελ θαηαθιείδη, ε επηινγή δελ βξίζθεηαη κεηαμχ ππνρξεσηηθήο ζπλεπηκέιεηαο θαη 

ελφο νπδέηεξνπ λφκνπ, αιιά κεηαμχ ελφο λφκνπ πνπ ζα κεξηκλά γηα ηελ ζπλαηλεηηθή 

θνηλή γνληθή επζχλε ηδηαηηέξσο κεηά ηε δηάιπζε ηεο ζρέζεο ησλ γνλέσλ, κε 

ξπζκίζεηο γηα ηελ επηκέιεηα πνπ ζα αληαλαθινχλ δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγήζεηο ηεο 

νηθνγελεηαθφηεηαο θαη ηεο γνλετθφηεηαο ζηε βάζε ηεο ηζφηεηαο, θαη ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. Κπξίσο φκσο ζηε βάζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ βέιηηζηνπ 

ζπκθέξνληφο ηνπ. Παξά ην φηη, θαη αλ αθφκα ν λφκνο δπλεηηθά σζεί ζηελ αιιαγή 

ζηάζεο ή θαη αληίιεςεο, ζηελ πξαγκαηηθή δσή νη αιιαγέο απηέο εμαξηψληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ππφγεηεο θαη αζέαηεο επηδξάζεηο θαη επηξξνέο πνπ επίκνλα 

δεζκεχνπλ ηα έκθπια ππνθείκελα.  

Κέληξν Δηνηίκα  

21/12/2020  

 


