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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΣΤ΄, 20 Μαΐου 2021,

Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Μεταρρυθµίσεις αναφορικά µε τις σχέσεις γονέων και τέκνων, 
άλλα ζητήµατα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

Ο παρών νόµος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του βέλ-

τιστου συµφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρου-

σίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την
εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Οι διατάξεις
του ερµηνεύονται και εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις διε-

θνείς συµβάσεις, που δεσµεύουν τη Χώρα, ιδίως µε τη
Διεθνή Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού, που κυ-

ρώθηκε µε τον ν. 2101/1992 (Α΄ 192) και τη Σύµβαση του
Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την κατα-

πολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικο-

γενειακής βίας (Σύµβαση Κωνσταντινούπολης), που κυ-

ρώθηκε µε τον ν. 4531/2018 (Α΄ 62), και δεν µπορεί να
θεωρηθεί ότι δικαιολογούν τη µη τήρηση των υποχρεώ-

σεων που απορρέουν από αυτές.

Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος νόµου αποτελεί η αναµόρ-

φωση των σχέσεων µεταξύ γονέων και τέκνου µετά τη
διακοπή της συµβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση του
γάµου ή τη λύση του συµφώνου συµβίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 3
Κατοικία ανηλίκου - Τροποποίηση του άρθρου 56 Α.Κ.

Στο άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984,

Α΄ 164) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο και το
άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 56

Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική µέριµνα, έχει κατοι-
κία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί
µόνος του τη γονική µέριµνα. Αν τη γονική µέριµνα α-

σκούν και οι δύο γονείς, χωρίς να έχουν την ίδια κατοι-
κία, ο ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα µε
τον οποίο διαµένει. 
Η επίδοση εγγράφων που αφορούν το τέκνο γίνεται

στην κατοικία του γονέα µε τον οποίο διαµένει ή του τρί-
του που ασκεί τη γονική µέριµνα. Ο γονέας µε τον οποίο

διαµένει το τέκνο, υποχρεώνεται άµεσα να ενηµερώσει
τον άλλο γονέα σχετικά µε την επίδοση και το περιεχό-

µενο των εγγράφων που το αφορούν. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί

υπό πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση, έχει κα-

τοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού συ-

µπαραστάτη του.»

Άρθρο 4
Συναινετικό διαζύγιο - Αντικατάσταση 

του άρθρου 1441 Α.Κ.

Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ.

456/1984, Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1441

Συναινετικό διαζύγιο

1. Οι σύζυγοι µπορούν, µε έγγραφη συµφωνία ή κοινή
ψηφιακή δήλωση, να λύσουν τον γάµο τους. Η έγγραφη
συµφωνία καταρτίζεται µεταξύ των συζύγων ή η κοινή
ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς µε την πα-

ρουσία ή µε ψηφιακή σύµπραξη πληρεξούσιου δικηγό-

ρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Όταν η συµφω-

νία είναι έγγραφη, υπογράφεται από τους ίδιους και από
τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή µόνο από τους
τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε ειδικό πλη-

ρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί µέσα
στον τελευταίο µήνα πριν από την υπογραφή της συµ-

φωνίας. 

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάµος,

πρέπει µε την έγγραφη συµφωνία ή την κοινή ψηφιακή
δήλωση της παρ. 1 ή µε άλλη συµφωνία µεταξύ των συ-

ζύγων, που καταρτίζεται όπως ορίζεται στην παρ. 1, να
ρυθµίζεται η κατανοµή της γονικής µέριµνας και ιδίως η
επιµέλεια των τέκνων, ο τόπος διαµονής τους, ο γονέας
µε τον οποίο διαµένουν, η επικοινωνία τους µε τον άλλο
γονέα και η διατροφή τους. Η ανωτέρω έγγραφη συµφω-

νία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση ισχύει για τουλάχιστον
δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κά-

ποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλ-

λο γονέα, πριν τη λήξη του συµφωνηµένου χρόνου, ότι
δεν επιθυµεί την παράτασή της.

3. α. Η έγγραφη συµφωνία για τη λύση του γάµου, κα-

θώς και κάθε χωριστή συµφωνία για την κατανοµή της
γονικής µέριµνας, την επιµέλεια, τον τόπο διαµονής, την
επικοινωνία και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, υπο-

βάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κά-

θε συζύγου µαζί µε τα ειδικά πληρεξούσια σε συµβολαι-
ογράφο.

β. Η κατάρτιση της συµβολαιογραφικής πράξης της
παρ. 4 απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες από την έγ-

γραφη συµφωνία των συζύγων ή την κοινή ψηφιακή δή-

λωση. Η ηµεροµηνία της έγγραφης συµφωνίας των συ-

ζύγων αποδεικνύεται µε βεβαίωση του γνησίου της υπο-

γραφής αυτών. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
των συζύγων δεν απαιτείται στην περίπτωση υποβολής
κοινής ψηφιακής δήλωσης.

4. Ο συµβολαιογράφος συντάσσει πράξη µε την οποία
βεβαιώνει τη λύση του γάµου, επικυρώνει τις συµφωνίες
των συζύγων και τις ενσωµατώνει σε αυτή. Τη συµβολαι-
ογραφική πράξη υπογράφουν ή εγκρίνουν µε ηλεκτρονι-
κά µέσα οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή
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µόνο οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε ειδικό
πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα δίδεται τον τελευταίο
µήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαί-
ωση αφορά στην επιµέλεια, επικοινωνία και διατροφή
των ανηλίκων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτ-
λο, εφόσον έχουν συµπεριληφθεί στη συµφωνία οι ρυθ-

µίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονοµίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωµένης συµ-

φωνίας, µπορεί να ρυθµίζονται η επιµέλεια, η επικοινω-

νία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό
διάστηµα µε νέα συµφωνία και µε την ίδια διαδικασία.

5. Η λύση του γάµου επέρχεται µε την κατάθεση αντι-
γράφου της συµβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο
όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάµου, ή µε ενηµέ-

ρωση του ληξιαρχείου µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφο-

ρικής και Επικοινωνιών.»

Άρθρο 5
Συµφέρον τέκνου - Τροποποίηση του άρθρου 1511 Α.Κ.

Το άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ.

456/1984, Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1511

Άσκηση - ανάθεση γονικής µέριµνας 

κατά το συµφέρον του τέκνου

1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά µε την άσκηση
της γονικής µέριµνας πρέπει να αποβλέπει στο βέλτιστο
συµφέρον του τέκνου.

2. Στο βέλτιστο συµφέρον του τέκνου, που εξυπηρε-

τείται ιδίως από την ουσιαστική συµµετοχή και των δύο
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης
και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του µε
καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση
του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά µε την ανάθε-

ση της γονικής µέριµνας ή µε τον τρόπο άσκησής της. Η
απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιµά παραµέτρους, ό-

πως την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων
να σεβαστεί τα δικαιώµατα του άλλου, τη συµπεριφορά
κάθε γονέα κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και
τη συµµόρφωσή του µε τις νόµιµες υποχρεώσεις του, δι-
καστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προη-

γούµενες συµφωνίες που είχε συνάψει µε τον άλλο γο-

νέα και αφορούν το τέκνο.

3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβε-

ται την ισότητα µεταξύ των γονέων και να µην κάνει δια-

κρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προ-

σανατολισµού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας,

των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγέ-

νειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περι-
ουσίας.

4. Ανάλογα µε την ωριµότητα του τέκνου πρέπει να ζη-

τείται και να συνεκτιµάται η γνώµη του, πριν από κάθε α-

πόφαση σχετική µε τη γονική µέριµνα και τα συµφέρο-

ντά του.»

Άρθρο 6
Σε περίπτωση διαφωνίας - 

Αντικατάσταση του άρθρου 1512 Α.Κ. 

Το άρθρο 1512 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ.

456/1984, Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1512

Σε περίπτωση διαφωνίας

Κατά την άσκηση της γονικής µέριµνας οι γονείς κα-

ταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδε-

κτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστή-

ριο.»

Άρθρο 7 
Από κοινού άσκηση της γονικής µέριµνας -

Τροποποίηση του άρθρου 1510 Α.Κ. - Αντικατάσταση
του τίτλου και του άρθρου 1513 Α.Κ. 

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1510 του Αστικού
Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164), µετά τις λέξεις «α-

πό κοινού» προστίθενται οι λέξεις «και εξίσου» και το ε-

δάφιο διαµορφώνεται ως εξής: «Η µέριµνα για το ανήλι-
κο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωµα των γονέων (γονική
µέριµνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού και εξίσου.»

2. Ο τίτλος και το άρθρο 1513 του Αστικού Κώδικα
(Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1513

Διαζύγιο ή ακύρωση του γάµου - διάσταση των συζύγων

Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή
λύσης ή ακύρωσης του συµφώνου συµβίωσης ή διακο-

πής της συµβίωσης των συζύγων ή των µερών του συµ-

φώνου συµβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, ε-

ξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική
µέριµνα. Ο γονέας µε τον οποίο διαµένει το τέκνο, επι-
χειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο
του άρθρου 1516, κατόπιν προηγούµενης ενηµέρωσης
του άλλου γονέα.»

Άρθρο 8
Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση 

της γονικής µέριµνας - Αντικατάσταση του τίτλου 
και του άρθρου 1514 Α.Κ.

Ο τίτλος και το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.,

π.δ. 456/1984, Α΄ 164) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 1514

Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση 

της γονικής µέριµνας

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513, οι γονείς µπο-

ρούν µε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθµίζουν
διαφορετικά την κατανοµή της γονικής µέριµνας, ιδίως
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να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και
να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον
γονέα µε τον οποίο θα διαµένει, καθώς και τον τρόπο ε-

πικοινωνίας του µε τον άλλο γονέα. Το ανωτέρω έγγρα-

φο ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παρατείνεται
αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δη-

λώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του
συµφωνηµένου χρόνου, ότι δεν επιθυµεί την παράτασή
του.

2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονι-
κής µέριµνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων και ιδίως
αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συµπράττει σε αυτήν
ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συµφωνία για την ά-

σκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής µέριµνας ή αν η
συµφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συµφέρον του τέ-

κνου ή αν η γονική µέριµνα ασκείται αντίθετα προς το
συµφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς προ-

σφεύγει σε διαµεσολάβηση, εξαιρουµένων των περιπτώ-

σεων ενδοοικογενειακής βίας, όπως ο νόµος ορίζει. Αν
διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο.

3. Το δικαστήριο µπορεί ανάλογα µε την περίπτωση:

α) να κατανείµει την άσκηση της γονικής µέριµνας µε-

ταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής
της στα κατ’ ιδίαν θέµατα ή να αναθέσει την άσκηση της
γονικής µέριµνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο,

β) να διατάξει πραγµατογνωµοσύνη ή τη λήψη οποιου-

δήποτε άλλου πρόσφορου µέτρου, 

γ) να διατάξει διαµεσολάβηση ή την επανάληψη διακο-

πείσας διαµεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον δια-

µεσολαβητή.

Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαµβάνει
υπόψη τους έως τότε δεσµούς του τέκνου µε τους γο-

νείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συµφω-

νίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της
γονικής µέριµνας.»

Άρθρο 9
Τέκνα χωρίς γάµο των γονέων τους - 
Αντικατάσταση του άρθρου 1515 Α.Κ.

Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ.

456/1984, Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1515

Τέκνα χωρίς γάµο των γονέων τους

Η γονική µέριµνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε
και παραµένει χωρίς γάµο των γονέων του ανήκει στη
µητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή δι-
καστικά µε αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική
µέριµνα και ο πατέρας, την οποία ασκεί από κοινού µε τη
µητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν µαζί, εφαρµόζονται ανα-

λόγως τα άρθρα 1513 και 1514.

Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία α-

ντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική µέριµνα
ούτε αναπληρώνει τη µητέρα στην άσκησή της, εκτός αν
υπάρχει συµφωνία των γονέων. Το δικαστήριο µπορεί,
αν το επιβάλλει το συµφέρον του τέκνου, να αποφασίσει
διαφορετικά µετά από αίτηση του πατέρα.»

Άρθρο 10
Πράξεις από τον έναν γονέα - Τροποποίηση 

του άρθρου 1516 Α.Κ.

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1516 του Αστικού Κώ-

δικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164) αντικαθίσταται και το
άρθρο 1516 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1516

Πράξεις από τον έναν γονέα

Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και µόνος του
πράξεις αναφερόµενες στην άσκηση της γονικής µέρι-
µνας: 

1. Όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιµέλειας του
προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της
περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χα-

ρακτήρα, 

2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης
που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.

Στις περιπτώσεις διακοπής της συµβίωσης των γονέ-

ων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου τους, καθώς και ό-

ταν πρόκειται για τέκνο γεννηµένο χωρίς γάµο των γο-

νέων του, κάθε ένας από τους γονείς µπορεί να ασκεί τις
αξιώσεις διατροφής που έχει το τέκνο κατά του άλλου
γονέα ή τρίτου.»

Άρθρο 11
Επιµέλεια του προσώπου - Προσθήκη εδαφίου 

στο άρθρο 1518 Α.Κ.

Στο άρθρο 1518 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ.

456/1984, Α΄ 164) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο,

προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος και το άρθρο 1518

διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1518

Επιµέλεια του προσώπου 

Η επιµέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαµβάνει ι-
δίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη µόρφωση και την
εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισµό του τόπου
διαµονής του.

Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύ-

ουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και
µε κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη
σωφρονιστικών µέτρων επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά
είναι παιδαγωγικός αναγκαία και δεν θίγουν την αξιο-

πρέπεια του τέκνου.

Κατά τη µόρφωση και την επαγγελµατική εκπαίδευση
του τέκνου οι γονείς λαµβάνουν υπόψη τις ικανότητες
και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι’ αυτόν τον σκοπό ο-

φείλουν να συνεργάζονται µε το σχολείο και αν υπάρχει
ανάγκη, να ζητούν τη συνδροµή αρµοδίων κρατικών υπη-

ρεσιών ή δηµοσίων οργανισµών. 
Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενι-

σχύει τη σχέση του τέκνου µε τον άλλο γονέα, τους α-

δελφούς του, καθώς και µε την οικογένεια του άλλου γο-

νέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν µαζί ή ο άλλος γονέ-

ας έχει αποβιώσει.»
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Άρθρο 12
Από κοινού άσκηση της επιµέλειας του τέκνου 

σε σηµαντικά ζητήµατα - Αντικατάσταση 
του τίτλου και του άρθρου 1519 Α.Κ.

Ο τίτλος και το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.,

π.δ. 456/1984, Α΄ 164) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 1519

Σηµαντικά ζητήµατα επιµέλειας τέκνου

Όταν η επιµέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει
γίνει κατανοµή της µεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις
για την ονοµατοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευµα, για
ζητήµατα της υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα
εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήµατα εκπαίδευσης
που επιδρούν αποφασιστικά στο µέλλον του, λαµβάνο-

νται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία
εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 εφαρµόζο-

νται αναλόγως.

Για τη µεταβολή του τόπου διαµονής του τέκνου που
επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωµα επικοινωνίας του γονέα
µε τον οποίο δεν διαµένει το τέκνο, απαιτείται προηγού-

µενη έγγραφη συµφωνία των γονέων ή προηγούµενη δι-
καστική απόφαση που εκδίδεται µετά από αίτηση ενός α-

πό τους γονείς. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει κάθε
πρόσφορο µέτρο.

Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της
επιµέλειας έχει το δικαίωµα να ζητά από τον άλλο πλη-

ροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέ-

κνου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 13
Δικαίωµα επικοινωνίας - Αντικατάσταση 

του άρθρου 1520 Α.Κ.

Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ.

456/1984, Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1520

Προσωπική επικοινωνία 

Ο γονέας µε τον οποίο δεν διαµένει το τέκνο, έχει το
δικαίωµα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύ-

τερης επικοινωνίας µε αυτό, στην οποία περιλαµβάνο-

νται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή του µε το τέκνο,

όσο και η διαµονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας
µε τον οποίο διαµένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει
και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου µε τον άλλο
γονέα σε τακτή χρονική βάση. Ο χρόνος επικοινωνίας
του τέκνου µε φυσική παρουσία µε τον γονέα, µε τον ο-

ποίο δεν διαµένει, τεκµαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του
συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά µικρό-

τερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί
µικρότερος ή µεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λό-

γους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συµ-

φέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν δια-

ταράσσεται η καθηµερινότητα του τέκνου. Αποκλεισµός
ή περιορισµός της επικοινωνίας είναι δυνατός µόνο για
εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας µε
τον οποίον δεν διαµένει το τέκνο, κριθεί ακατάλληλος
να ασκεί το δικαίωµα επικοινωνίας. Για τη διαπίστωση
της ακαταλληλότητας του γονέα το δικαστήριο µπορεί
να διατάξει κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως την εκπόνηση ε-

µπεριστατωµένης έκθεσης κοινωνικών λειτουργών ή ψυ-

χιάτρων ή ψυχολόγων. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωµα να εµποδίζουν την ε-

πικοινωνία του τέκνου µε τους ανώτερους ανιόντες και
τους αδελφούς του, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λό-

γος. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωµα να εµποδίζουν την
επικοινωνία του τέκνου µε τρίτους που έχουν αναπτύξει
µαζί του κοινωνικοσυναισθηµατική σχέση οικογενειακής
φύσης, εφόσον µε την επικοινωνία εξυπηρετείται το
συµφέρον του τέκνου.

Τα σχετικά µε την επικοινωνία ζητήµατα καθορίζονται
ειδικότερα είτε µε έγγραφη συµφωνία των γονέων είτε
από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται
και η παρ. 4 του άρθρου 1511. Όταν συντρέχει περίπτω-

ση κακής ή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώµατος ε-

πικοινωνίας, ο άλλος γονέας ή κάθε ένας από τους γο-

νείς, αν πρόκειται για επικοινωνία µε τρίτο, µπορεί να ζη-

τήσει από το δικαστήριο τη µεταρρύθµιση της επικοινω-

νίας.»

Άρθρο 14
Συνέπειες κακής άσκησης - Αντικατάσταση 

του άρθρου 1532 Α.Κ.

Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ.

456/1984, Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1532

Συνέπειες κακής άσκησης

Αν ο πατέρας ή η µητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα
που τους επιβάλλει το λειτούργηµά τους για την επιµέ-

λεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιου-

σίας του ή αν ασκούν το λειτούργηµα αυτό καταχρηστι-
κά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δι-
καστήριο µπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή
οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας,

να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο.

Κακή άσκηση της γονικής µέριµνας συνιστούν ιδίως: 

α. η υπαίτια µη συµµόρφωση προς αποφάσεις και δια-

τάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν
το τέκνο ή προς την υπάρχουσα συµφωνία των γονέων
για την άσκηση της γονικής µέριµνας, β. η διατάραξη της
συναισθηµατικής σχέσης του τέκνου µε τον άλλο γονέα
και την οικογένειά του και η µε κάθε τρόπο πρόκληση
διάρρηξης των σχέσεων του τέκνου µε αυτούς, γ. η υ-

παίτια παράβαση των όρων της συµφωνίας των γονέων
ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέ-

κνου µε τον γονέα µε τον οποίο δεν διαµένει και η µε κά-

θε άλλο τρόπο παρεµπόδιση της επικοινωνίας, δ. η κακή
άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του δικαι-
ώµατος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδι-
καιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλει τη διατρο-

φή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το δικαστήριο ή
συµφωνήθηκε µεταξύ των γονέων, στ. η καταδίκη του
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γονέα, µε οριστική δικαστική απόφαση, για ενδοοικογε-

νειακή βία ή για εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθε-

ρίας ή για εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής. 

Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούµενου ε-

δαφίου, δύναται να αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την
άσκηση της γονικής µέριµνας ή την επιµέλεια, ολικά ή
µερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γο-

νέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε πρόσφορο µέτρο
προς διασφάλιση του συµφέροντος του τέκνου. Αν συ-

ντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώ-

σεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο µπορεί να α-

ναθέσει την πραγµατική φροντίδα του τέκνου ή ακόµα
και την επιµέλειά του ολικά ή µερικά σε τρίτο ή και να
διορίσει επίτροπο.

Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συ-

ντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επί-
κειται άµεσος κίνδυνος για τη σωµατική ή την ψυχική υ-

γεία του τέκνου, ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφο-

ρο µέτρο για την προστασία του, µέχρι την έκδοση της
απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευ-

θύνεται εντός ενενήντα (90) ηµερών, µε δυνατότητα αι-
τιολογηµένης παράτασης της προθεσµίας αυτής κατά ε-

νενήντα (90) επιπλέον ηµέρες.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Άρθρο 15
Ορισµός διαµεσολαβητών

Ο ορισµός διαµεσολαβητή από το δικαστήριο, σύµφω-

να µε την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1514 του Αστι-
κού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164), γίνεται από ει-
δικό µητρώο οικογενειακών διαµεσολαβητών, το οποίο
καταρτίζεται και τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή από την
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, όπως ειδικότερα
προβλέπεται στο άρθρο 21. 

Άρθρο 16
Έκτακτα προγράµµατα επιµόρφωσης 

στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Στο άρθρο 33 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) προστίθεται
παρ. 4 και το άρθρο 33 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Το Συµβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, ύστερα
από εισήγηση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιµόρφω-

σης της κατεύθυνσης, καταρτίζει τον µήνα Σεπτέµβριο
κάθε έτους πρόγραµµα επιµόρφωσης, το οποίο µπορεί
να συµπληρώνεται ή να τροποποιείται µε τον ίδιο τρόπο.

Για τη διαµόρφωση του προγράµµατος λαµβάνονται, ι-
δίως, υπόψη οι προτάσεις των δικαστικών λειτουργών,
των Προέδρων των Δικαστηρίων και των τριµελών συµ-

βουλίων που διευθύνουν τα δικαστήρια ή των προϊστα-

µένων των εισαγγελιών, οι οποίες ζητούνται ειδικώς για
τον σκοπό αυτόν. Το πρόγραµµα αναρτάται στο κατάστη-

µα της Σχολής και δηµοσιεύεται σε ειδικό τεύχος, που
εκδίδεται από αυτήν. Για προγράµµατα Επιµόρφωσης
των Εισαγγελέων εισήγηση καταθέτει ο Διευθυντής Κα-

τάρτισης και Επιµόρφωσης Εισαγγελέων. Στα σεµινάρια
επιµόρφωσης, που διοργανώνονται από την Εθνική Σχο-

λή Δικαστικών Λειτουργών, µπορεί να συµµετέχουν και
δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώµατος Ενόπλων
Δυνάµεων, καθώς και µέλη του κυρίου προσωπικού του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Στα σεµινάρια επι-
µόρφωσης που αφορούν σε ελεγκτικά θέµατα, µπορεί να
συµµετέχουν και δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Στο ετήσιο πρόγραµµα επιµόρφωσης καθορίζονται
οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες πρόκειται να
αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια εφαρµογής του, και δια-

τυπώνονται τα επί µέρους προγράµµατα. Σε καθένα από
αυτά προσδιορίζονται: 
α. το θέµα της επιµόρφωσης, 

β. ο κλάδος, οι κατηγορίες των δικαστικών λειτουργών
στους οποίους το κάθε επί µέρους πρόγραµµα απευθύ-

νεται, ο αριθµός αυτών που καλούνται να µετάσχουν και
το δικαστήριο ή η εισαγγελία, όπου υπηρετούν, 
γ. ο χρόνος, η διάρκεια και ο τόπος πραγµατοποίησης

του και 
δ. η µέθοδος.

3. Τα επί µέρους προγράµµατα ολοκληρώνονται του-

λάχιστον δύο µήνες πριν από την πραγµατοποίησή τους,

κοινοποιούνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και απο-

στέλλονται στις δικαστικές υπηρεσίες, των οποίων οι
λειτουργοί καλούνται να µετάσχουν, για περαιτέρω γνω-

στοποίηση.

4. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ)
διοργανώνει έκτακτα προγράµµατα επιµόρφωσης δικα-

στικών και εισαγγελικών λειτουργών, κατά παρέκκλιση
των παρ. 1 έως 3 και των άρθρων 37 και 39, που αφο-

ρούν διατάξεις τυπικού νόµου, οι οποίες πρόκειται άµε-

σα να εφαρµοστούν από τα Δικαστήρια. Η σχετική από-

φαση λαµβάνεται από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΣΔΙ, ύ-

στερα από γνώµη του αρµόδιου Διευθυντή Κατάρτισης
και Επιµόρφωσης ή του νόµιµου αναπληρωτή του, ο ο-

ποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη της διαµόρφω-

σης και εκτέλεσης των ανωτέρω προγραµµάτων επιµόρ-

φωσης. Όσοι επιλέγονται για την επιµόρφωση, συµµετέ-

χουν σε οµάδες εργασίας («workshops») και λαµβάνουν
βεβαίωση ευδόκιµης συµµετοχής από τον αρµόδιο Διευ-

θυντή Κατάρτισης και Επιµόρφωσης ή τον νόµιµο ανα-

πληρωτή του, ύστερα από απόφαση του δικαστικού λει-
τουργού που προεδρεύει κάθε οµάδας εργασίας. Το προ-

σωπικό υποστήριξης των ανωτέρω επιµορφωτικών προ-

γραµµάτων επιλέγεται από τους υπαλλήλους της Σχο-

λής. Τα έκτακτα προγράµµατα επιµόρφωσης διεξάγονται
µε φυσική παρουσία στην έδρα της Σχολής και ειδικότε-

ρα σε χώρους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-

γών και του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονο-

µικού Δικαίου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι
δυνατή η διεξαγωγή τους µε φυσική παρουσία, διενερ-

γούνται µέσω διαδικτυακής εφαρµογής («webinars»).

Στα υποχρεωτικά και προαιρετικά προγράµµατα επιµόρ-

φωσης του άρθρου 34 περιλαµβάνονται και τα έκτακτα
προγράµµατα επιµόρφωσης, στα οποία εφαρµόζονται α-

ναλόγως τα άρθρα 35, 36, 38 και 40.»

Άρθρο 17
Επιµόρφωση δικαστών

Οι υποθέσεις του παρόντος εκδικάζονται από δικα-

6



στές, που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα ειδικά σε-

µινάρια επιµόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών (ΕΣΔΙ), σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του
ν. 3689/2008 (Α΄ 164). Τα σεµινάρια του προηγούµενου
εδαφίου δύναται να χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό µέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι
ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηµατοδότη-

σης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δι-
καιοσύνης και Οικονοµικών. Η ως άνω επιµόρφωση διε-

νεργείται από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές Ανω-

τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) και ειδικούς επι-
στήµονες, ιδίως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουρ-

γούς. Στο αντικείµενο των σεµιναρίων περιλαµβάνονται,
µεταξύ άλλων, και οι διεθνείς συµβάσεις, ιδίως δε η Διε-

θνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού και η Σύµ-

βαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας (Σύµβαση Κωνσταντινούπολης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Εφαρµογή των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ 

σε εκκρεµείς υποθέσεις

Τα Κεφάλαια Β΄ και Γ΄ εφαρµόζονται και στις εκκρε-

µείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, αµετάκλητη δικαστική
απόφαση. Συµφωνίες των γονέων σχετικά µε την άσκη-

ση της γονικής µέριµνας, ή την επικοινωνία µε το τέκνο
που έχουν καταρτιστεί µέχρι την έναρξη ισχύος των Κε-

φαλαίων Β΄ και Γ΄ ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προ-

βεί σε διαφορετική ρύθµιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ
των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσµίας δύο
(2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 19
Μεταβατική διάταξη για τα τέκνα που αναγνωρίστηκαν

πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος

Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ.

456/1984, Α΄ 164) εφαρµόζεται και σε τέκνα που ανα-

γνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 εφαρµόζεται αναλό-

γως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 20
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συµφωνία λύσης 

του γάµου µε ηλεκτρονικά µέσα

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται τα ειδικότερα ζητή-

µατα που αφορούν στην υλοποίηση των διαδικασιών του
άρθρου 4. 

Άρθρο 21
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη διαµεσολάβηση 

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζονται οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής οικογενειακών
διαµεσολαβητών στο µητρώο του άρθρου 15, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την κατάρτισή του. 

Άρθρο 22
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη χρηµατοδότηση 

επιµορφωτικών σεµιναρίων 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οι-
κονοµικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋ-

ποθέσεις της χρηµατοδότησης των επιµορφωτικών σεµι-
ναρίων του άρθρου 17.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ 

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 23
Αύξηση κατά δέκα (10) των οργανικών θέσεων 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη στελέχωση 
του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας 

Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων

Στο άρθρο 358 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) προστίθεται
νέα παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Για τη στελέχωση του Γραφείου Συλλογής και Ε-

πεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων
(JustStat) συστήνονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δέκα
(10) οργανικές θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας
δηµοσίου δικαίου και κατανέµονται κατά κατηγορία και
κλάδο, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Α. Κατηγορία 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ 5

Κλάδος Στατιστικών 2

Κλάδος Διοικητικού - Οικονοµικού 1

Κλάδος Οικονοµολόγων 1

Κλάδος Πληροφορικής 1

Β. Κατηγορία 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 3

Κλάδος Στατιστικών 1

Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού 1

Κλάδος Πληροφορικής 1

Γ. Κατηγορία 

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 2

Κλάδος Στατιστικών 1

Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού 1

Σύνολο Θέσεων Προσωπικού Δηµοσίου Δικαίου 10.»
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Άρθρο 24
Προαγωγές ανώτατων δικαστικών λειτουργών -  
Τροποποίηση των παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 77 

του ν. 1756/1988

1. Οι παρ. 9, 10 και 11 του άρθρου 77 του ν. 1756/1988

(Α΄ 35) αντικαθίστανται ως εξής: 

«9. Σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου προάγεται αρεο-

παγίτης µε δύο (2) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθ-

µό αυτόν.
10. Σε πρόεδρο του Αρείου Πάγου προάγεται αντιπρόε-

δρος του Αρείου Πάγου ή αρεοπαγίτης που έχει τρία (3)

τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθµό του αρεοπαγίτη.

11. Σε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προάγεται αντι-
πρόεδρος του Αρείου Πάγου και αρεοπαγίτης ή αντεισαγ-

γελέας του Αρείου Πάγου µε δύο (2) τουλάχιστον έτη υ-

πηρεσίας στους βαθµούς αυτούς.»

Άρθρο 25
Θητεία µελών Ανεξάρτητων Αρχών

Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 3051/2002 (Α΄ 220), ως προς τη θητεία µελών Ανεξαρ-

τήτων Αρχών που διορίζονται σε περίπτωση θανάτου, πα-

ραίτησης, έκπτωσης ή µε οποιονδήποτε τρόπο απώλειας
της ιδιότητας του µέλους Ανεξάρτητης Αρχής, καταλαµ-

βάνει και τα ήδη υπηρετούντα µέλη των Ανεξάρτητων Αρ-

χών.

Άρθρο 26
Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων 
του διαγωνισµού για την πρόσληψη δόκιµων 

Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης 

Η ισχύς του Πίνακα Επιτυχόντων του Διαγωνισµού για
την πρόσληψη δόκιµων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης, που δηµο-

σιεύθηκε στις 9.2.2016 (Γ΄ 81), παρατείνεται έως τη 16η
Σεπτεµβρίου 2022 και οι κενές θέσεις Ειρηνοδικών που α-

νακύπτουν µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία πληρούνται από
τον πίνακα αυτόν. 

Άρθρο 27
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης κα-

ταβολής τελών, παραβόλων και
εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιο-

σύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για το χρονικό
διάστηµα από 1ης.6.2021 έως 31.8.2021, δύναται να τρο-

ποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώ-

σεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγράφων δι-
καστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υπο-

χρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που
απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

Άρθρο 28
Ρυθµίσεις για τις Οµάδες Διοίκησης του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.

- Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4587/2018

Το άρθρο 29 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 29

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συγκροτεί-
ται Οµάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), που αποτελείται α-

πό την Κεντρική Οµάδα και τις επιµέρους Οµάδες Εργα-

σίας. Ως έδρα της Ο.Δ.Ε. µπορεί να οριστεί οποιοδήποτε
δικαστικό κατάστηµα της Περιφέρειας της Αθήνας ή η έ-

δρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με απόφαση του Υ-

πουργού Δικαιοσύνης µπορούν να συγκροτούνται Υποο-

µάδες Εργασίας. Σκοπός της Ο.Δ.Ε. είναι ο συντονισµός,

η διοίκηση, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της λει-
τουργίας και επέκτασης του έργου «Ολοκληρωµένο Σύ-

στηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης - Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.».

2. Η Κεντρική Οµάδα και οι Οµάδες εργασίας απαρτίζο-

νται από δικαστικούς υπαλλήλους που διαθέτουν τις κατά
περίπτωση απαιτούµενες ειδικές ή τεχνικές γνώσεις ή ε-

µπειρία, από δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς
που συµµετέχουν σε αυτές, σύµφωνα µε τον Κώδικα Ορ-

γανισµού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και α-

πό υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στην Κε-

ντρική Οµάδα συµµετέχουν και ένας εκπρόσωπος του
Γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης, ένας εκπρόσωπος
του γραφείου του Γενικού Γραµµατέα Δικαιοσύνης και Αν-

θρωπίνων Δικαιωµάτων και ένας εκπρόσωπος του Υπουρ-

γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέλη των υποοµάδων
εργασίας, τακτικά και αναπληρωµατικά, ορίζονται πρόσω-

πα που διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούµενες ειδι-
κές νοµικές ή τεχνικές γνώσεις ή εµπειρία και ιδίως, µέλη
ΔΕΠ, δικηγόροι, ειδικοί πληροφορικής και ηλεκτρονικών
υπολογιστών µε ειδίκευση στη νοµική πληροφορική ή σε
συναφές αντικείµενο, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υ-

πουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-

κυβέρνησης ή άλλων συναφών µε το αντικείµενο υπηρε-

σιών, καθώς και δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί και
υπάλληλοι. 
Τη γενική διεύθυνση και τον συντονισµό της Κεντρικής

Οµάδας, των Οµάδων και Υποοµάδων εργασίας έχει ο δι-
ευθύνων την Κεντρική Οµάδα εργασίας που είναι ο Γενι-
κός Γραµµατέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-

των.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συγκροτεί-

ται Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή. Στην Επιτροπή αυτή
παραπέµπονται ζητήµατα που έχουν προηγουµένως δια-

πιστωθεί από την Κεντρική Οµάδα εργασίας και τον Υ-

πουργό Δικαιοσύνης, τα οποία αφορούν απαιτήσεις νοµο-

θετικής προσαρµογής και επεξεργασίας για τη βέλτιστη α-

ξιοποίηση και την οµοιόµορφη εφαρµογή του έργου
«Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.».

Μέλη της ως άνω Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωµα-

τικά, ορίζονται πρόσωπα που διαθέτουν τις κατά περί-
πτωση απαιτούµενες ειδικές νοµικές ή τεχνικές γνώσεις
ή εµπειρία και ιδίως, µέλη ΔΕΠ, δικηγόροι, ειδικοί πληρο-

φορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών µε ειδίκευση
στη νοµική πληροφορική ή σε συναφές αντικείµενο, υπη-

ρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή άλλων συνα-

φών µε το αντικείµενο υπηρεσιών, καθώς και δικαστικοί
ή εισαγγελικοί λειτουργοί. Χρέη γραµµατέα της Επιτρο-

πής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

4. Οι αρµοδιότητες της Κεντρικής Οµάδας έργου αφο-
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ρούν τη διοίκηση των Οµάδων και Υποοµάδων εργασίας
µε τρόπο αποτελεσµατικό, ώστε τα µέλη της Κεντρικής
Οµάδας να µπορούν λόγω της θέσης ή/και της εµπειρίας
τους να επεξεργαστούν, να κατευθύνουν και να συντονί-
σουν το σύνολο των δράσεων. Η συγκεκριµένη Οµάδα,

µε διαρκή παρουσία, καθοδηγεί τις Οµάδες και Υποοµά-

δες εργασίας, προκειµένου να µην υπάρχουν καθυστε-

ρήσεις και αλληλοεπικαλύψεις. Επιπλέον, φροντίζει ώ-

στε η διαχείριση της µετάβασης για τους εµπλεκόµε-

νους φορείς να είναι όσο το δυνατόν ακώλυτη, λειτουρ-

γώντας ως κεντρικός κόµβος. Οι αρµοδιότητες των Οµά-

δων εργασίας αφορούν την υλοποίηση και διαχείριση τε-

χνικών και επιχειρησιακών ζητηµάτων του έργου
«Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.». Οι αρµοδιότητες των Υποοµάδων ερ-

γασίας αφορούν την υποβοήθηση του έργου της Κεντρι-
κής Οµάδας και των Οµάδων εργασίας. Με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται λεπτοµερώς οι επι-
µέρους αναλυτικές αρµοδιότητες της Κεντρικής Οµά-

δας, των Οµάδων και Υποοµάδων εργασίας και κάθε άλ-

λο αναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα.

Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτή-

των τους, οι Οµάδες εργασίας διακρίνονται σε:

α) Οµάδα Λειτουργίας / Υποστήριξης Κεντρικών Συ-

στηµάτων, Δικτύων και Υποδοµών Data Centers.

β) Οµάδα Λειτουργίας / Υποστήριξης Βάσεων Δεδοµέ-

νων και Εφαρµογών.
γ) Οµάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Πολιτικής Δια-

δικασίας.

δ) Οµάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Ποινικής Διαδι-
κασίας.

ε) Οµάδες Τοπικών Διαχειριστών, στους σαράντα έναν
(41) Φορείς Λειτουργίας του έργου αρχικά και σε όλη τη
Χώρα στη συνέχεια, µε εκπαίδευση στο νέο σύστηµα, οι
οποίοι συνεργάζονται µε τις ανωτέρω Οµάδες και ακο-

λουθούν τις οδηγίες τους.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης µπορούν να
συστήνονται οµάδες και υποοµάδες εργασίας µε ειδικό-

τερο αντικείµενο.

5.α) Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί που δύ-

νανται να διευθύνουν τις Οµάδες και Υποοµάδες εργα-

σίας είναι οι κάτωθι:
αα) Δικαστικός λειτουργός, µέλος του Αρείου Πάγου.

ββ) Εισαγγελικός λειτουργός, µέλος της Εισαγγελίας
του Αρείου Πάγου.

γγ) Εφέτης.

δδ) Εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών.
εε) Πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης.

στστ) Εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών.
ζζ) Ειρηνοδίκης.

β) Η Κεντρική Οµάδα εργασίας στελεχώνεται από δι-
καστικούς υπαλλήλους και διοικητικούς υπαλλήλους µε
ειδικότητα πληροφορικής (ΠΕ, ΤΕ) ή εµπειρία σε θέµατα
µηχανογράφησης ποινικής και πολιτικής Δικαιοσύνης,

και από δικαστικούς υπαλλήλους µε ειδικότητα γραµµα-

τέων (ΠΕ, ΤΕ) και εµπειρία σε θέµατα µηχανογράφησης
και τεχνικής υποστήριξης πολιτικής και ποινικής Δικαιο-

σύνης.

γ) Οι λοιπές Οµάδες εργασίας στελεχώνονται από δι-
καστικούς και διοικητικούς υπαλλήλους (ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ),

ανά οµάδα, ως εξής:

αα) Η Οµάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Κεντρικών Συ-

στηµάτων, Δικτύων και Υποδοµών Data Centers από δι-
καστικούς και διοικητικούς υπαλλήλους µε εµπειρία σε
συστήµατα και δίκτυα πληροφορικής και επικοινωνιών.

ββ) Η Οµάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων Δεδο-

µένων και Εφαρµογών από δικαστικούς υπαλλήλους και
διοικητικούς υπαλλήλους µε εµπειρία σε βάσεις δεδοµέ-

νων και εφαρµογών.
γγ) Η Οµάδα Υποστήριξης Ροών Εργασίας Πολιτικής

Διαδικασίας από δικαστικούς υπαλλήλους, προερχόµε-

νους από το σύνολο των δικαστικών υπηρεσιών κάθε
βαθµού και από το ειρηνοδικείο.

δδ) Η Οµάδα Υποστήριξης Ροών Εργασίας Ποινικής
Διαδικασίας από δικαστικούς υπαλλήλους, προερχόµε-

νους από το σύνολο των δικαστικών και εισαγγελικών υ-

πηρεσιών κάθε βαθµού και από το πταισµατοδικείο.

6. Για την πλήρωση των θέσεων της Κεντρικής Οµάδας
και των Οµάδων εργασίας από δικαστικούς υπαλλήλους,

ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δηµο-

σιεύουν αντιστοίχως ανακοίνωση που κοινοποιείται µε
κάθε πρόσφορο µέσο στις γραµµατείες των δικαστη-

ρίων, µετά από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ε-

ντός της προθεσµίας που τάσσεται µε την ως άνω ανα-

κοίνωση, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν βιογραφικό ση-

µείωµα, µε τα νόµιµα δικαιολογητικά, ενώπιον του πε-

νταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του Αρείου Πάγου
που, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, αποφασίζει
για τη µερική ή πλήρη ανάθεση καθηκόντων στους δικα-

στικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Οµάδας και των Ο-

µάδων εργασίας.

7. Με απόφαση του πενταµελούς υπηρεσιακού συµ-

βουλίου του Αρείου Πάγου, ύστερα από αίτηση του δικα-

στικού υπαλλήλου που έχει οριστεί ως µέλος της Κεντρι-
κής Οµάδας και των Οµάδων εργασίας, είναι δυνατή η α-

πόσπασή του στην υπηρεσία όπου εδρεύει η Ο.Δ.Ε.. Η
πλήρης ή µερική ανάθεση καθηκόντων κατά την παρ. 6

και η απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου κατά το προη-

γούµενο εδάφιο καταλαµβάνει και τους δόκιµους δικα-

στικούς υπαλλήλους.

8. Για την υλοποίηση και υποβοήθηση της Ο.Δ.Ε. διατί-
θενται οι υποδοµές (εξοπλισµός, δίκτυα, εγκαταστάσεις)

και τα αναλώσιµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των
εµπλεκόµενων δικαστικών υπηρεσιών. Η Κεντρική Οµά-

δα, οι Οµάδες και Υποοµάδες εργασίας µπορούν να συ-

νεδριάζουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης.»

Άρθρο 29
Καθήκοντα εισαγγελέων οικονοµικού εγκλήµατος -

Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4620/2019

Τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4620/2019 (Α΄ 96) και το άρθρο 35 διαµορφώνεται ως
εξής:

«Άρθρο 35

Καθήκοντα εισαγγελέων οικονοµικού εγκλήµατος

1. Οι εισαγγελείς οικονοµικού εγκλήµατος, οι αναπλη-

ρωτές τους και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τους συ-

νεπικουρούν, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση είτε
αυτοπροσώπως είτε παραγγέλλοντας σχετικά τους γενι-
κούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους, για τη διακρί-
βωση τυχόν τέλεσης µείζονος ποινικής απαξίας, κατά
την κρίση του Προϊσταµένου του Tµήµατος Oικονοµικού
Eγκλήµατος, φορολογικών, οικονοµικών και οποιωνδή-

ποτε άλλων συναφών εγκληµάτων, εφόσον αυτά τελού-
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νται σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου, οργανισµών το-

πικής αυτοδιοίκησης, νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβαρά
την εθνική οικονοµία. Επίσης, στην αρµοδιότητά τους υ-

πάγονται τα κακουργήµατα που τελούν Υπουργοί ή Υφυ-

πουργοί και δεν καταλαµβάνονται από τις ρυθµίσεις της
παρ. 1 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, καθώς και τα κα-

κουργήµατα που τελούν, κατά την άσκηση των καθηκό-

ντων τους ή επωφελούµενοι από την ιδιότητά τους, βου-

λευτές, µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπρο-

σωπούν την Ελλάδα, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς της
Κυβέρνησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικη-

τικών συµβουλίων ή διευθύνοντες σύµβουλοι ή εντεταλ-

µένοι σύµβουλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
και αιρετά µονοπρόσωπα όργανα των οργανισµών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, κάθε υπάλληλος κατά την έννοια της
περ. α΄ του άρθρου 13 Π.Κ. και όσοι υπηρετούν µόνιµα ή
πρόσκαιρα και µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: α) σε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το
Δηµόσιο και από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ε-

φόσον τα ιδρυτικά νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στη δι-
οίκησή τους ή τα νοµικά αυτά πρόσωπα είναι επιφορτι-
σµένα µε εκτέλεση κρατικών προγραµµάτων οικονοµι-
κής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης και β) σε νοµικά πρό-

σωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία, κατά τις κείµενες
διατάξεις, µπορούν να διατεθούν από το Δηµόσιο και α-

πό νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου επιχορηγήσεις ή
χρηµατοδοτήσεις, ακόµη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει
να φέρουν την ιδιότητα αυτήν, εφόσον αυτά σχετίζονται
µε επιδίωξη οικονοµικού οφέλους των ίδιων ή τρίτων ή
την πρόκληση βλάβης στο Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δη-

µοσίου δικαίου ή οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή
στα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ο Προϊστάµενος Ει-
σαγγελέας του Τµήµατος Οικονοµικού Εγκλήµατος έχει
την εποπτεία, καθοδήγηση και τον συντονισµό των ενερ-

γειών των γενικών κατά την περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-

θρου 31 και ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υ-

παλλήλων του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµα-

τος (Σ.Δ.Ο.Ε.), της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού Ε-

γκλήµατος (Δ.Ε.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Αστυνοµίας, σε σχέση µε τις υποθέσεις, των οποίων οι
ως άνω υπάλληλοι έχουν επιληφθεί ως ανακριτικοί υ-

πάλληλοι, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Ο Προϊ-
στάµενος Εισαγγελέας του Τµήµατος Οικονοµικού Ε-

γκλήµατος ενηµερώνεται για όλες τις καταγγελίες ή
πληροφορίες που περιέρχονται στις υπηρεσίες του
προηγούµενου εδαφίου για εγκλήµατα της αρµοδιότη-

τάς του, αξιολογεί και διερευνά τις πληροφορίες αυτές,

καθώς και κάθε άλλη σχετική είδηση που περιέρχεται σε
γνώση του µε οποιονδήποτε τρόπον και µέσο προτάσσο-

ντας εκείνες τις υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα

συµφέροντα του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και επιλύοντας ζητήµατα σύγκρουσης αρ-

µοδιότητας µεταξύ των εισαγγελέων οικονοµικού ε-

γκλήµατος και των κατά τόπους εισαγγελέων πληµµε-

λειοδικών. Αν η καταγγελία, πληροφορία ή είδηση δεν
στηρίζεται στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην
ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, τη θέτει
στο αρχείο.

3. Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η διενέργεια προκα-

ταρκτικής εξέτασης παραγγέλλεται αποκλειστικά και µό-

νο στους τελωνειακούς υπαλλήλους και τους υπαλλή-

λους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και µόνο
για υποθέσεις που εµπίπτουν στις ελεγκτικές τους αρµο-

διότητες. Οι λοιποί υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που έχουν
προανακριτικά καθήκοντα σύµφωνα µε την κείµενη νο-

µοθεσία, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν ει-
σαγγελικής παραγγελίας που εκδίδεται µόνο µετά από
αίτηµα της ελεγκτικής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. στην ο-

ποία ανήκουν προς τον εισαγγελέα οικονοµικού εγκλή-

µατος. Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, οι
εισαγγελείς οικονοµικού εγκλήµατος και οι λοιποί εισαγ-

γελείς δεν παραγγέλλουν στις υπηρεσίες και το προσω-

πικό της Α.Α.Δ.Ε. τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτα-

σης ούτε διαβιβάζουν µε οποιαδήποτε διαδικασία εντο-

λές ή αιτήµατα διενέργειας φορολογικών ελέγχων. Η ε-

κτέλεση των ανωτέρω εισαγγελικών παραγγελιών ανα-

τίθεται σε υπηρεσία εκτός της Α.Α.Δ.Ε. µε ειδικούς προ-

ανακριτικούς υπαλλήλους, που εποπτεύονται από εισαγ-

γελέα οικονοµικού εγκλήµατος και µε αρµοδιότητα την
έρευνα τέλεσης εγκληµάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών
οικονοµικών αδικηµάτων.

4. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης ο ει-
σαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος είτε παραγγέλλει
στον αρµόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών την κίνηση ποινι-
κής δίωξης είτε αρχειοθετεί την υπόθεση.

5. Οι εισαγγελείς οικονοµικού εγκλήµατος υποστηρί-
ζονται στο έργο τους από αριθµό ειδικών επιστηµόνων
που κρίνεται αναγκαίος για τη διενέργεια της προκαταρ-

κτικής εξέτασης. Οι ειδικοί αυτοί επιστήµονες συνεπι-
κουρούν µε κάθε πρόσφορο τρόπο τους εισαγγελείς οι-
κονοµικού εγκλήµατος, καθώς και τους γενικούς και ειδι-
κούς προανακριτικούς υπαλλήλους για την ακριβέστερη
διάγνωση και κρίση γεγονότων για τα οποία απαιτούνται
ειδικές γνώσεις επιστήµης και τέχνης. Ο ορισµός των
προσώπων αυτών γίνεται µε πράξη του προϊσταµένου ει-
σαγγελέα του Τµήµατος Οικονοµικού Εγκλήµατος µετα-

ξύ αυτών που υπηρετούν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,

σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις και από τον ιδιωτικό το-

µέα, εφόσον στο Δηµόσιο δεν υπηρετούν πρόσωπα µε
τις γνώσεις αυτές, εφαρµόζονται δε αναλόγως ως προς
αυτούς τα άρθρα 188 έως 193.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τις 16.9.2021, εξαι-
ρουµένων των άρθρων 4, 16, 17, 20, 21, 22 και του Κεφα-

λαίου Ζ΄, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δηµοσίευση
του παρόντος.
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Αθήνα,                                                                2021
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