
 

σέδιο Νόμος «Νομική Αναγνώπιζη ηηρ Σαςηόηηηαρ Φύλος- Δθνικόρ 

Μησανιζμόρ Παπακολούθηζηρ και Αξιολόγηζηρ ηος σεδίος Γπάζηρ για 

ηα Γικαιώμαηα ηος Παιδιού» 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄: 

 

Άπθπο 1 

Γικαιώμαηα ηος πποζώπος 

 

1. Τν πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ ηνπ 

σο ζηνηρείνπ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  

2. Τν πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κε 

βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ηνπ.  

 

Άπθπο 2 

Οπιζμοί 

 

1. Ωο ηαπηφηεηα θχινπ λνείηαη ν εζσηεξηθφο θαη πξνζσπηθφο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ην ίδην ην πξφζσπν βηψλεη ην θχιν ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν 

πνπ θαηαρσξίζηεθε θαηά ηε γέλλεζή ηνπ κε βάζε ηα βηνινγηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. Η ηαπηφηεηα θχινπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή αίζζεζε 

ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή θαη εμσηεξηθή έθθξαζε ηνπ θχινπ, ηα 

νπνία αληηζηνηρνχλ ζηε βνχιεζε ηνπ πξνζψπνπ. Η πξνζσπηθή αίζζεζε ηνπ 

ζψκαηνο κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη κε αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζε ηαηξηθή 

αγσγή ή άιιεο ηαηξηθέο επεκβάζεηο πνπ επηιέρζεθαλ ειεχζεξα.  

2. Ωο ραξαθηεξηζηηθά θχινπ λννχληαη ηα ρξσκνζσκηθά, γνληδηαθά θαη 

αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ 

πξσηνγελή ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηα αλαπαξαγσγηθά φξγαλα, θαη 

δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε κπτθή κάδα, ε αλάπηπμε ζηήζνπο ή 

ηξηρνθπΐαο. 

 

 



Άπθπο 3 

Γιόπθωζη ηος καηασωπιζμένος θύλος – Πποϋποθέζειρ 

 

1. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηαπηφηεηαο θχινπ θαη 

θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ ην πξφζσπν κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηφξζσζε ηνπ 

θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ ηνπ, ψζηε απηφ λα αληηζηνηρεί ζηε βνχιεζε, ζηελ 

πξνζσπηθή αίζζεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ εηθφλα.  

2. Γηα ηε δηφξζσζε ηνπ θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ απαηηείηαη πιήξεο 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα.  

3. Πξνυπφζεζε γηα ηε δηφξζσζε ηνπ θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ είλαη ην 

πξφζσπν πνπ αηηείηαη ηε δηφξζσζε λα κελ είλαη έγγακν. 

4. Γηα ηε δηφξζσζε ηνπ θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ δελ απαηηείηαη  λα 

βεβαηψλεηαη φηη ην πξφζσπν έρεη ππνβιεζεί ζε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε 

ηαηξηθή επέκβαζε. Γελ απαηηείηαη επίζεο ε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε 

εμέηαζε ή ηαηξηθή αγσγή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή ηνπ πγεία. 

 

Άπθπο 4 

Γιαδικαζία 

 

1.  Η δηφξζσζε ηνπ θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ γίλεηαη κε δηθαζηηθή απφθαζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 782 ΚΠνιΓ. Σηελ αίηεζε δειψλνληαη ην επηζπκεηφ 

θχιν, ην θχξην φλνκα πνπ επηιέγεηαη θαη ην πξνζαξκνζκέλν ζρεηηθά 

επψλπκν. Σηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο 

γέλλεζεο  ηνπ πξνζψπνπ. 

2. Γηα ηε δηφξζσζε ηνπ θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ απαηηείηαη απηνπξφζσπε 

δήισζε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ. Η δήισζε γίλεηαη ζε ηδηαίηεξν γξαθείν 

ρσξίο δεκνζηφηεηα. Η δηθαζηηθή απφθαζε θαηαρσξίδεηαη ζην Λεμηαξρείν πνπ 

είρε ζπληάμεη ηε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ πξνζψπνπ. Η θαηαρψξηζε 

ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο πεξί δηφξζσζεο θχινπ γίλεηαη κε ηξφπν πνπ 

δηαζθαιίδεη ηε κπζηηθφηεηα ηεο κεηαβνιήο  θαη ηεο αξρηθήο ιεμηαξρηθήο 

πξάμεο γέλλεζεο έλαληη φισλ. 

3. Με βάζε ηε λέα ιεμηαξρηθή πξάμε, νη ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα 

ηελ έθδνζε άιισλ εγγξάθσλ ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ ή απφ ηα νπνία ην πξφζσπν εμαξηά δηθαηψκαηα, θαζψο θαη γηα 



ηελ θαηαρψξηζε ζε κεηξψα ή θαηαιφγνπο, φπσο εθινγηθνχο, έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα εθδψζνπλ λέα έγγξαθα ή λα πξνβνχλ ζε λέεο θαηαρσξίζεηο 

κε δηνξζσκέλν ην θαηαρσξηζκέλν θχιν, ην θχξην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ 

πξνζψπνπ. Σηε λέα ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, ζηα λέα έγγξαθα θαη 

θαηαρσξίζεηο δελ επηηξέπεηαη ε αλαθνξά φηη κεζνιάβεζε δηφξζσζε ηνπ 

θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ. 

4. Η λέα ιεμηαξρηθή πξάμε κπνξεί ζην εμήο λα αιιάμεη κία θνξά, κε ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία θαη ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. 

 

Άπθπο 5 

ςνέπειερ ηηρ διόπθωζηρ ηος καηασωπιζμένος θύλος 

 

1. Απφ ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην Λεμηαξρείν ε δηφξζσζε ηνπ θχινπ ηνπ 

πξνζψπνπ ηζρχεη έλαληη φισλ. Γηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη θάζε είδνπο 

επζχλε ηνπ πξνζψπνπ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ απφ ηε δηφξζσζε ηνπ 

θχινπ, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη. Γηαηεξνχληαη επίζεο νη αξηζκνί 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) θαη κεηξψνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ). 

2. Αλ ην πξφζσπν πνπ δηφξζσζε ην θαηαρσξηζκέλν θχιν ηνπ έρεη παηδηά, 

είηε γελλεκέλα ζε γάκν, είηε γελλεκέλα ζε ζχκθσλν, είηε γελλεκέλα ρσξίο 

γάκν ησλ γνλέσλ ηνπο, είηε πηνζεηεκέλα,  ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ απφ ηε γνληθή κέξηκλα δελ επεξεάδνληαη. Σηε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο 

ησλ παηδηψλ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή ιφγσ ηεο δηφξζσζεο ηνπ 

θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ ηνπ γνλέα.  

 

Άπθπο 6 

Μςζηικόηηηα 

 

1. Οη ππάιιεινη ηνπ Λεμηαξρείνπ, θαζψο θαη φζνη άιινη εκπιέθνληαη 

επαγγεικαηηθά ζηε δηφξζσζε ηνπ θαηαρσξηζκέλνπ θχινπ ή έιαβαλ γλψζε 

ηεο ηέιεζήο ηεο κε ηελ επθαηξία ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, έρνπλ 

θαζήθνλ ερεκχζεηαο. Σηε δηθαζηηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο, ζηελ αξρηθή ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ πξνζψπνπ, θαζψο 

θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν ή έγγξαθν ην νπνίν ηεξείηαη ζην νηθείν ιεμηαξρείν,  

ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα ππεξεζία, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε 



δηφξζσζε θχινπ πνπ κεζνιάβεζε, έρεη πξφζβαζε κφλν ην ίδην ην πξφζσπν, 

θαζψο θαη φζνη έρνπλ εηδηθή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε απφ απηφ. Πξφζβαζε 

ηξίηνπ ζηα ζηνηρεία απηά επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ απηφο απνδεηθλχεη εηδηθφ 

έλλνκν ζπκθέξνλ κε δπλάκελν λα ηθαλνπνηεζεί δηαθνξεηηθά θαη θαηφπηλ 

άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997 γηα 

πξφζβαζε ζε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.  

2. Αλ ην πξφζσπν πνπ πξνέβε ζε δηφξζσζε θχινπ θαηαζηεί 

δηθαηνπξαθηηθά αλίθαλν, πξφζβαζε έρεη ν δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ. 

 

Άπθπο 7 

Άλλερ διαηάξειρ 

 

1. Σην άξζξν 14 παξ. 1 εδ. 1 ηνπ λ. 344/1976 (Πεξί ιεμηαξρηθψλ 

πξάμεσλ) ε έθθξαζε «αιιαγήο θχινπ» ηξνπνπνηείηαη ζε «δηφξζσζεο 

θχινπ». Σην ίδην άξζξν, κεηά ην πξψην εδάθην πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο δηφξζσζεο θχινπ ε δηθαζηηθή απφθαζε αξθεί λα 

είλαη νξηζηηθή».  

2. Σην λ. 4285/2014 (Τξνπνπνίεζε ηνπ λ. 927/1979 (Α’ 139) θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ απφθαζε-πιαίζην 2008/913/ΓΔΥ ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ 

θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ (L 328) θαη άιιεο δηαηάμεηο) ζηα 

άξζξα 1 θαη 2, κεηά ηηο ιέμεηο «ηαπηφηεηα θχινπ», πξνζηίζεληαη θαη ηα 

«ραξαθηεξηζηηθά θχινπ». 

 

Άπθπο 8 

 

Η ηζρχο απηνχ ηνπ λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

 

 

 



ΜΔΡΟ Β΄: 

 

Άπθπο 9 

ύζηαζη 

 

Σπληζηάηαη ζπιινγηθφ φξγαλν ππφ ηελ νλνκαζία «Δζληθφο Μεραληζκφο 

Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ», ην νπνίν ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (εθεμήο «Δζληθφο Μεραληζκφο»).  

 

Άπθπο 10 

ύνθεζη 

 

1. Ο Δζληθφο Μεραληζκφο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη απνηειείηαη απφ 

ηα εμήο κέιε κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο: 

α. Τνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ σο 

Πξφεδξν,   

β. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

γ. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Τειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, 

δ. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, 

ε. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

ζη. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

δ. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 



ε. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, 

ζ. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, 

η. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Υπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, 

ηα. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Υγείαο Παηδηνχ 

ηβ. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε/Βνεζφ Σπλεγφξνπ γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ.  

ηγ. Έλαλ εθπξφζσπν ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ 

Οη ππφ ηβ θαη ηγ θνξείο κεηέρνπλ σο αλεμάξηεηα ζπκβνπιεπηηθά 

γλσκνδνηηθά φξγαλα δεδνκέλεο ηεο ζεζκηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμαξηεζίαο 

ηνπο. 

 2. Ταθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε νξίδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο 

Υπνπξγνχο θαη θνξείο, κε γλψκνλα ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ.   

3. Καηά πεξίπησζε θαη εθφζνλ ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα εκπίπηνπλ 

ζηελ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηα άιισλ θνξέσλ ηεο Γηνίθεζεο πέξα ησλ κειψλ 

ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, εθπξφζσπφο ηνπο δχλαηαη λα θαιείηαη θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο ζρεηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ. 

 

Άπθπο 11 

Απμοδιόηηηερ 

 

1. Ο Δζληθφο Μεραληζκφο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α.  Τελ εθπφλεζε ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

έθζεζεο βάζεο απηνχ. Όινη εκπιεθφκελνη θνξείο θαηά ηελ απνηχπσζε ησλ 

δξάζεψλ ηνπο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο απνθάζεηο θαη ηηο 

ζπζηάζεηο εζληθψλ θαη δηεζλψλ νξγάλσλ πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 



αλζξψπνπ θαη ηνπ παηδηνχ. Καηά ην ζηάδην ηεο εθπφλεζεο ηνπ Σρεδίνπ 

Γξάζεο νξίδνληαη νη δείθηεο πινπνίεζεο ηεο θάζε δξάζεο. 

β. Τελ δηαβνχιεπζε κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαηά ηε δηακφξθσζε 

ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο. Ο Δζληθφο Μεραληζκφο κεξηκλά γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο.  

γ. Τελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο  

δ. Τελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ  εθπνλεί ελδηάκεζεο εθζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ 

Γξάζεο, βάζεη επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινπλ νη θνξείο 

πινπνίεζεο, εληφο ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηνλ Δζληθφ Μεραληζκφ πξνζεζκηψλ. 

Οη ελδηάκεζεο εθζέζεηο δεκνζηνπνηνχληαη.  

ε. Τελ  αμηνιφγεζε ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο. Δηδηθφηεξα, απνηηκάηαη ν 

βαζκφο πινπνίεζήο ηνπ, ηα απνηειέζκαηά ηνπ κε βάζε ηνπο δείθηεο 

πινπνίεζεο, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Η έθζεζε 

αμηνιφγεζεο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ππνβάιιεηαη ζην Σπλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε/Βνεζφ Σπλεγφξνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

ζη. Τελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθάζηνηε επφκελνπ Σρεδίνπ Γξάζεο 

2. Τν Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο αξκφδηνπο 

Υπνπξγνχο. 

Άπθπο 12 

Λειηοςπγία 

 

1. Ο Δζληθφο Μεραληζκφο εδξεχεη ζην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη επηθνπξείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ απφ ην Τκήκα Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.  

2. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

κεξηκλά γηα ηελ ζχγθιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, θαζψο θαη 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 



3. Ο Δζληθφο Μεραληζκφο ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε δχν κήλεο, έθηαθηα 

δε χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

  4. Ο Δζληθφο Μεραληζκφο ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ 

εξγαζίαο ησλ νηθείσλ Υπεξεζηψλ ή ζε ρξφλν πνπ θαιχπηεηαη απφ 

ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. Σηα κέιε ηνπ δελ θαηαβάιιεηαη θακία πξφζζεηε 

ακνηβή ή απνδεκίσζε. 

5. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο. 

 

Άπθπο 13 

ςνεπγαζία με θοπείρ και κοινωνικόρ διάλογορ 

 

1. Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ δχλαληαη λα 

θαινχληαη εκπεηξνγλψκνλεο κε ζπλαθή εμεηδίθεπζε, Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο ή θνξείο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηε δηαβνχιεπζε ή ηε 

ζπλεξγαζία, εθφζνλ απηφ ζεσξείηαη αλαγθαίν θαηά ηελ θξίζε απηνχ. 


