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Α Ν Ω Τ Α Τ Η    Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α    Π Ο Λ Υ Τ Ε Κ Ν Ω Ν    Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  

Τ ο μ έ α ς  Ε σ ρ ω π α ϊ κ ώ ν  Θ ε μ ά τ ω ν  κ α ι  Δ ι ε θ ν ώ ν  Σ τ έ σ ε ω ν 

 

4 Ιαλνπαξίνπ 2016 

 

Η ΑΣΠΕ συμμετέχει ενεργά στην Πρωτοβουλία  Ευρωπαίων 

Πολιτών «Μακά, Μπακπάο θαη Παηδηά». 

 

Η Επξσπατθή Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ κε ηίηιν «Μακά, Μπακπάο θαη Παηδηά» 

(https://mumdadkids.wordpress.com/el ) ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ γάκνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο. Η ΑΣΠΕ ζπκκεηέρεη ελεξγά απφ ηελ Ειιάδα, σο εζληθφο ζπληνληζηήο γηα 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ δηθηχνπ απηνχ, πνπ γίλνληαη θαη ζα γίλνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (ΕΕ). 

 

Αληηθείκελν ηεο πξωηνβνπιίαο είλαη ή έθδνζε ελφο θαλνληζκνχ πνπ λα ηζρχεη 

νξηδνληίσο γηα φινπο θαη ν νπνίνο λα θαζνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ γάκνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο γηα ηε λνκνζεζία ηεο ΕΕ:  ν γάκνο είλαη κηα έλσζε κεηαμχ ελφο άλδξα θαη 

κηαο γπλαίθαο, θαη ε νηθνγέλεηα εδξάδεηαη ζην γάκν θαη/ ή ζηνπο απνγφλνπο. 

Αηηηνιόγεζε:  

Η απμαλφκελα δηαθνξνπνηεκέλε ρξήζε ησλ ελλνηψλ «νηθνγέλεηαο» θαη «γάκνπ» ζέηεη 

έλα ζνβαξφ λνκηθφ αιιά θαη θαζεκεξηλφ πξφβιεκα ζηελ ΕΕ. Η Επξσπατθή 

λνκνζεζία αλαθέξεηαη θαη ζηνπο δχν φξνπο, αιιά ε ζεκαζία ηνπο θαζίζηαηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν αζαθήο (ζθνπίκσο), κε απνηέιεζκα κηα πιεζψξα απφ απνθιίλνληεο 

νξηζκνχο ζε δηαθνξεηηθέο Επξσπατθέο νδεγίεο. Απηή ε πξσηνβνπιία πξνηείλεη ηε 

ζεξαπεία απηήο ηεο θαηαζηάζεσο, κε ηελ πηνζέηεζε ελφο παλεπξσπατθνχ νξηζκνχ 

ησλ φξσλ απηψλ, ζπκβαηή κε ηε λνκνζεζία ησλ Κξαηψλ Μειψλ, ζε πιήξε ηαχηηζε 
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πξνο ην άξζξν 9 ηεο Χάξηαο ησλ Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, φπνπ 

αλαγλσξίδεηαη πιήξσο ε δηθαηνδνζία θάζε Κξάηνπο Μέινπο λα λνκνζεηεί επί 

ζεκάησλ νηθνγελείαο θαη γάκνπ.  

 

Μία δπλακηθή νκάδα επηζηεκφλσλ απφ δηάθνξα θξάηε, νξηζκέλνη ησλ νπνίσλ 

αλήθνπλ θαη ζε νηθνγελεηαθέο νξγαλψζεηο, θαζψο θαη λνκηθνί/δηθεγφξνη εηδηθεπκέλνη 

ζην επξσπατθφ δίθαην, θαηήξηηζαλ ην θάησζη ζρέδην επξσπατθνχ λνκνζεηήκαηνο: 

Άξζξν 1 - Πεδίν εθαξκνγήο 

Αθήλνληαο άζηθηε ηελ αξκνδηόηεηα ηωλ Κξαηώλ-Μειώλ λα λνκνζεηνύλ γηα ην γάκν θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ζην δηθό ηνπο ηνκέα αξκνδηνηήηωλ, ν παξώλ Καλνληζκόο ηζρύεη γηα όιεο ηηο λνκηθέο 

πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε κε βάζε ηε ΣΕΕ (Σπλζήθε γηα 

ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε), θαζώο θαη γηα όια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη από ηα Κξάηε-Μέιε 

γηα ηελ ελζωκάηωζε ή ηελ εθαξκνγή απηώλ ηωλ λνκηθώλ πξάμεωλ ηεο ΕΕ. 

Άξζξν 2 - Οξηζκόο ηνπ γάκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δωήο 

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο έλλνηαο ηεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο πξάμεο αλαθνξηθά κε ην δίθαην 

ηεο ΕΕ, ή ηεο νπνηαδήπνηε απόθαζεο, θαλνληζκνύ, ή εξκελείαο ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο ή 

θάπνηνπ νξγαληζκνύ ηεο ΕΕ. 

(α) ε ιέμε "γάκνο" ζεκαίλεη κία λνκηθή έλωζε κεηαμύ ελόο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο ωο 

ζπδύγωλ, θαη ε ιέμε "ζύδπγνο" αλαθέξεηαη κόλν ζε έλα πξόζωπν ηνπ αληίζεηνπ θύινπ, ην 

νπνίν είλαη έλαο άλδξαο ή κηα γπλαίθα. 

(β) ε ιέμε "νηθνγέλεηα" πεξηιακβάλεη 

(i) ηνπο ζπδύγνπο, 

(ii) ηνπο απνγόλνπο-θαηηόληεο ελόο αηόκνπ θαη / ή ηνπ ζπδύγνπ απηνύ, 

(iii) ηνπο απεπζείαο πξνγόλνπο-αληόληεο ζπγγελείο ελόο αηόκνπ ή ηνπ ζπδύγνπ απηνύ.  

(γ) νη ιέμεηο "νηθνγελεηαθή δωή" θαη "νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο" πεξηιακβάλνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ 

(i) ηωλ ζπδύγωλ, ή 

(ii) ελόο αηόκνπ θαη νπνηνπδήπνηε από ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 

(β), εδάθηα (ii) θαη (iii). 

Άξζξν 3 - Εμνπζίεο πνπ δηαηεξνύληαη ζηα Κξάηε-Μέιε 

Καλέλα Κξάηνο-Μέινο δελ ζα απαηηείηαη λα ζέζεη  ζε ηζρύ νπνηαδήπνηε δεκόζηα πξάμε, αξρείν 

ή δηθαζηηθή δηαδηθαζία νηνπδήπνηε άιινπ Κξάηνπο, όζνλ αθνξά κηα ζρέζε κεηαμύ αηόκωλ πνπ 

αληηκεηωπίδεηαη ωο έλαο γάκνο ή ωο νηθνγέλεηα ζύκθωλα κε ηνπο λόκνπο ελόο ηέηνηνπ άιινπ 

Κξάηνπο-Μέινπο, ή έλα δηθαίωκα ή κηα αμίωζε πνπ απνξξέεη από ηέηνηα ζρέζε, αλ ε ζρέζε 

απηή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο νξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξ. 2. 
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Ο νξηζκφο ηνπ γάκνπ δελ κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε απζαίξεηεο εξκελείεο. Ο γάκνο είλαη 

ε πξνυπφζεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νηθνγέλεηαο, θαη επνκέλσο δελ κπνξεί παξά λα 

αλαθέξεηαη ζε δεχγνο άλδξα θαη γπλαίθαο. Δελ κπνξεί ν γάκνο λα ηζνπεδσζεί ζε κηα 

απιή ζρέζε δχν αλζξψπσλ κε ζεηηθά αηζζήκαηα κεηαμχ ηνπο, δηφηη έηζη ζα ραζεί ε 

δηάζηαζε ηεο πξνζέζεσο γηα απφθηεζε γνλετθήο ηδηφηεηαο. Αλ έηζη νξηδφηαλ, ηφηε κηα 

‘νηθνγελεηαθή’ ζρέζε ζα νξηδφηαλ κέζσ θνηλσληθψλ ξφισλ αληί κέζσ απζεληηθψλ 

βηνινγηθψλ δεζκψλ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα ζηεξνχζε ηειηθά ηα παηδηά απφ ην 

δηθαίσκα λα έρνπλ γνλείο θαη ην αληίζηξνθν, θάηη πνπ κνηξαία ζα νδεγνχζε ζηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ παηδηψλ. 

Η πξνηεηλφκελε λνκνζεζία βαζίδεηαη ζην απιφ, αδηακθηζβήηεην θαη παγθφζκην 

γεγνλφο φηη θάζε παηδί έρεη έλα βηνινγηθφ παηέξα θαη κηα βηνινγηθή κεηέξα. Απηφο ν 

πνιχ ηζρπξφο δεζκφο απνθαιχπηεη θαη ζπλππάξρεη κε ηελ αγάπε, ηνπο ςπρνινγηθνχο, 

θνηλσληθνχο, πνιηηηζκνχο, πλεπκαηηθνχο θαη άιινπο δεζκνχο. Γηα παηδηά πνπ έραζαλ 

ηνπο γνλείο ηνπο, πξνζπαζνχκε λα απαιχλνπκε ην δξάκα. Όκσο, ζε θακία πεξίπησζε 

δελ πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα ην αλαπαξάγνπκε. Κάζε παηδί έρεη δηθαίσκα λα 

δήζεη ζε έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ πνπ κφλν ε αιιεινζπκπιήξσζε παηέξα θαη 

κεηέξαο κπνξεί λα πξνζθέξεη. 

Η πξσηνβνπιία ζέιεη λα επαλαθέξεη ηνλ φξν ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ζαθήλεηα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ηνπ ξφινπ. Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο δελ είλαη κηα λνκηθή εξκελεία πνπ 

δίδεηαη σο επηβξάβεπζε ηεο αγάπεο δχν αηφκσλ. Απηφ δελ απνηειεί δηάθξηζε έλαληη 

θαλελφο. Δηάθξηζε είλαη λα κεηαρεηξίδεηαη φκνηα αληηθείκελα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Μέζσ ηεο πξσηνβνπιίαο νη Επξσπαίνη πνιίηεο ζα εθθξαζηνχλ ζε έλα ζέκα πνπ είλαη 

πνιχ θνληά ζηηο θαξδηέο ηνπο. Τν λνκνζέηεκα απιψο ζα επηβεβαηψζεη κηα παγθφζκηα 

αλζξψπηλε πξαγκαηηθφηεηα. Όηη ν γάκνο θαη ε νηθνγέλεηα δεκηνπξγνχλ ην αζθαιέο 

θαη ζηαζεξφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν κπνξνχλ πγηψο λα αλαηξαθνχλ παηδηά απφ παηέξα 

θαη κεηέξα. Απηή είλαη ε θαιχηεξε πξνζθνξά γηα ηα παηδηά, ηελ νπνία έρνπκε 

ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζνπκε θαη βάζεη ηεο Δηεζλνχο Σπκβάζεσο γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ.  

 

Η ζπκκεηνρή ηεο ΑΣΠΕ ζηελ ζρεηηθή πξσηνβνπιία έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη φηη ε 

ΑΣΠΕ παξακέλεη ζηξαηεπκέλε ζηνπο βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 

είλαη ε πξνάζπηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο (www.aspe.gr Παξνπζίαζε Τί είλαη ε 

Α.Σ.Π.Ε. Γηαηί αγσλίδεηαη ε Α.Σ.Π.Ε.) θαη ελεξγεί ζπζηεκαηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε Επξσπατθφ επίπεδν.  

 

Τν επφκελν βήκα είλαη ε ζπιινγή ππνγξαθψλ παλεπξσπατθά, ψζηε λα πξνσζεζεί ην 

ζέκα ζην επφκελν επίπεδν ιήςεσο απνθάζεσλ ζην Επξσθνηλνβνχιην θαη ζην 

Επξσπατθφ Σπκβνχιην.- 


