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37η ∆ιδακτική Ενότητα  
 

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ε Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  
( Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ο  ∆ Ι Κ Α Ι Ο )  

Γ Α Μ Ο Σ  -  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  Σ Υ Ζ Υ Γ Ω Ν  -  ∆ Ι Α Ζ Υ Γ Ι Ο  
 

Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 
 

Στις οικογενειακές σχέσεις είναι ενδιαφέρουσα η αναφορά και σύγκριση των νοµικών 
διατάξεων που ισχύουν σήµερα, µετά την αναθεώρηση του Οικογενειακού ∆ικαίου 
(Ν.1329,Φ.Ε.Κ 25/18.2.1983) και εκείνων που αναθεωρήθηκαν. Αυτή η αναφορά και 
σύγκριση βοηθά το µαθητή αφενός να αντιληφθεί  το πόσο σηµαντικές θεσµικές 
αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν τόσο πρόσφατα στην κοινωνική ζωή της χώρας  και 
αφετέρου να γνωρίζει πώς ακριβώς ρυθµίζονται από το Νόµο οι Οικογενειακές 
σχέσεις σήµερα. Στην κατεύθυνση αυτή, παραθέτουµε µερικές από τις πιο σηµαντικές 
διατάξεις από αυτές που αναφέρονται στο βιβλίο, όπως αυτές ίσχυαν πριν και µετά 
την αναθεώρηση. Ο καθηγητής θα µπορούσε να δώσει στους µαθητές σε φωτοτυπία 
µερικά ή και όλα τα παραδείγµατα που παραθέτουµε, ώστε να συζητηθούν στην τάξη 
ή και να αποτελέσουν αντικείµενο σχολιασµού από το µαθητή σε εργασία του στο 
σπίτι. 

1.  Συνέπειες του γάµου µε προσωπικό χαρακτήρα 
Α.  
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ΤΙ ΙΣΧΥΕ 
Ο σύζυγος ήταν η κεφαλή της 
οικογένειας και αποφάσιζε για κάθε 
θέµα που αφορούσε τη συζυγική ζωή. 
Στη γυναίκα είχε ανατεθεί αποκλειστικά 
η φροντίδα και λειτουργία του σπιτιού. 

 

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
Και οι δύο σύζυγοι πρέπει να 
αποφασίζουν µαζί για κάθε θέµα της 
συζυγικής ζωής. Η ρύθµιση αυτή του 
κοινού βίου πρέπει να µην εµποδίζει την 
επαγγελµατική και εν γένει 
δραστηριότητα του κάθε συζύγου   και 
να µην παραβιάζει τη σφαίρα της 
προσωπικότητάς του. Για τη φροντίδα 
του σπιτιού παύει να θεωρείται 
αποκλειστικά υπεύθυνη η γυναίκα και οι 
σύζυγοι από κοινού, ανάλογα µε τις 
συνθήκες της οικογενειακής ζωής, 
συµβάλλουν στη φροντίδα του σπιτιού. 

 
Β.  
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ΤΙ ΙΣΧΥΕ 
Ο σύζυγος έφερνε τα βάρη του γάµου. 
 

 
 
 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
Και οι δύο σύζυγοι έχουν υποχρέωση 
να συνεισφέρουν ο καθένας ανάλογα 
µε τις δυνάµεις του, στην 
αντιµετώπιση των αναγκών της 
οικογένειας, στην αµοιβαία 
υποχρέωση διατροφής και στη 
διατροφή των παιδιών τους. Η 
συνεισφορά γίνεται  µε την 
προσωπική εργασία, τα εισοδήµατά 
τους και την περιουσία τους. 
 

 
 

 
 
Γ.  

ΤΙ ΙΣΧΥΕ 
Η γυναίκα µετά το γάµο της είχε ως 
νόµιµο επώνυµο το επώνυµο του 
συζύγου της. 

 
 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
Η γυναίκα µετά το γάµο διατηρεί 
υποχρεωτικά µόνο το οικογενειακό 
της επώνυµο. Το ίδιο ισχύει και για 
τον άνδρα. Μόνο στις κοινωνικές του 
σχέσεις ο καθένας από τους συζύγους  
µπορεί να χρησιµοποιεί  το επώνυµο 
του άλλου ή και να το προσθέτει στο 
δικό του. 
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2.  Περιουσιακές συνέπειες του γάµου 

ΤΙ ΙΣΧΥΕ 
Οι γονείς ή η γυναίκα ή άλλος προς 
χάριν της όφειλε να δώσει προίκα 
ανάλογη µε την κοινωνική του θέση 
και αυτήν του άνδρα, για να 
ανακουφίσει τον άντρα από τα βάρη 
του γάµου. Κάθε σύζυγος  στη 
διάρκεια του γάµου διατηρούσε την 
αυτοτέλεια της περιουσίας που είχε 
στο δικό του όνοµα πριν το γάµο και 
της περιουσίας που αποκτούσε κατά 
τη διάρκεια του γάµου. 
 

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 
! Καταργείται ο θεσµός της προίκας. 
! ∆ιατηρείται το σύστηµα 
περιουσιακής αυτοτέλειας αλλά 
συµπληρώνεται µε την αξίωση  
κάθε συζύγου για συµµετοχή στα 
αποκτήµατα. 

! Καθιερώνεται ο θεσµός της 
κοινοκτηµοσύνης. 

 

 
 
 
 

� Εργασία για το σπίτι ή το σχολείο 

 
♦ Αφού δοθούν στους µαθητές φωτοτυπίες µε τις αλλαγές του Οικογενειακού 
∆ικαίου µε βάση το Νόµο 1329/1983, που αφορούν τις προσωπικές και 
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, να σχολιαστούν. Να γίνει αναφορά στις 
κοινωνικές µεταβολές που οδήγησαν στη θεσµοθέτηση αυτών των αλλαγών.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό - λάθος» και σύντοµης απάντησης 
 
 

Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στη συνέχεια, στην κενή γραµµή που 
ακολουθεί, να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές.  

1. ∆ιαζύγιο είναι η λύση του γάµου όταν οι σύζυγοι 
διακόπτουν την έγγαµη συµβίωση. 
................................................................................................  

 

Σ Λ 

2. Η σύζυγος µε το γάµο της έχει ως νόµιµο επώνυµο αυτό 
του συζύγου. 
................................................................................................  

 
Σ Λ 

3. Επιλέγοντας το σύστηµα κοινοκτηµοσύνης οι σύζυγοι 
αποφασίζουν ότι όλη η περιουσία τους είναι κοινή. 
................................................................................................  

 
Σ Λ 

4. Ο σύζυγος αποφασίζει για κάθε θέµα της συζυγικής ζωής. 
................................................................................................  

Σ Λ 

5. Οι σύζυγοι συνεισφέρουν, ο καθένας ανάλογα µε τις 
δυνάµεις του, στις οικογενειακές ανάγκες. 
................................................................................................  

 
Σ Λ 

 
 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 
 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

• Κατά τη διάρκεια του γάµου η σύζυγος αποκτά στο όνοµά της ακίνητο αξίας 
90.000.000. Ο σύζυγος δεν έχει αποδείξεις ότι συνεισέφερε στην αγορά. Σε 
περίπτωση λύσης του γάµου ο σύζυγος µπορεί να διεκδικήσει και να λάβει: 
α) 30.000.000  
β) 60.000.000 
γ) 45.000.000  
δ) όλο το ακίνητο 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Ο γάµος µπορεί να λυθεί  είτε µε  ������� ενός των συζύγων είτε 
µε τ. �������  .  

2. ∆ύο είναι οι βασικές περιπτώσεις διαζυγίου. Το διαζύγιο για ισχυρό και το 
������� διαζύγιο. 

3. Το Οικογενειακό ∆ίκαιο έχει αντικείµενο τις σχέσεις µεταξύ 
������� και µεταξύ ������� . Περιλαµβάνει επίσης και τη 
������� προσώπων ανίκανων να επιµεληθούν την περιουσία τους. 

4. Οι σύζυγοι µπορούν µε ������� να επιλέξουν το σύστηµα 
κοινοκτηµοσύνης. Με το σύστηµα αυτό δηµιουργείται ������� 
περιουσία συζύγων, η οποία αφορά είτε ������� την περιουσία, 
είτε ������� αυτής, ανάλογα µε τη συµφωνία. 

5. ∆ιαζύγιο για ισχυρό κλονισµό µπορεί να ζητήσει ο καθένας από τους 
συζύγους µε ������� όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε 
�������, δηλαδή  έχουν διακόψει την έγγαµη ������� 
συνεχώς από ������� τουλάχιστον χρόνια. 

6. Αν οι σύζυγοι συµφωνούν για τη λύση του γάµου τους και ο γάµος έχει 
διάρκεια ������� χρόν...., µπορούν να ζητήσουν ������� 
διαζύγιο. 
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Συνδυασµός ερώτησης αντιστοίχησης και σύντοµης απάντησης 
 

Α. Να γράψετε στο κενό αριστερά τα γράµµατα των δεδοµένων της Β΄ στήλης, που 
αντιστοιχούν στο δεδοµένο της Α΄ στήλης.  

Α΄   Β΄   
 
 
 
 

1.  ___  Περιουσιακή αυτοτέλεια 

2.  ___  Σύστηµα κοινοκτηµοσύνης 

α)  επιλογή µε σύµβαση 
β)  συµµετοχή στα αποκτήµατα 
γ)  κοινή περιουσία 
δ)  διατήρηση περιουσιακών  
στοιχείων 

 

Β.  Να συνθέσετε ένα σύντοµο κείµενο χρησιµοποιώντας τους όρους της Β΄ στήλης: 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................  
 
 

Συνδυασµός ερώτησης του τύπου «σωστό - λάθος» και σύντοµης απάντησης 
 

Χαρακτηρίστε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασµένή βάζοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ και Λ). Αιτιολογήστε την επιλογή σας.  

• Σε περίπτωση λύσης του γάµου κάθε σύζυγος λαµβάνει το 
1/3 της περιουσίας που αποκτήθηκε   από τον άλλο σύζυγο 
στη διάρκεια του γάµου. 
.................................................................................................

 
 

Σ Λ 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Ποια συστήµατα για τη ρύθµιση των περιουσιακών σχέσεων µεταξύ των 
συζύγων προβλέπει ο νόµος; (ονοµαστικά). Ποιο από αυτά µπορούν να 
επιλέξουν οι σύζυγοι και πώς αυτό λειτουργεί; 

2. Τι προβλέπει ο νόµος για την αξίωση του συζύγου για συµµετοχή στα 
αποκτήµατα σε περίπτωση διαζυγίου; 

3. Ποιες οι συνέπειες του γάµου για τους συζύγους, µε προσωπικό κυρίως 
χαρακτήρα; 

4. Κατά τη διάρκεια του γάµου η σύζυγος αποκτά στο όνοµά της ακίνητο αξίας 
60.000.000.Τι αξιώσεις µπορεί να έχει ο σύζυγος σε περίπτωση διαζυγίου 
και µε ποιες προϋποθέσεις; 

 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα.  

1. Τρόποι λύσεως του γάµου. Να αναπτύξετε τις βασικές περιπτώσεις του 
διαζυγίου. 

2. Να αναπτύξετε το σύστηµα που προβλέπει ο νόµος για τη ρύθµιση των 
περιουσιακών στοιχείων µεταξύ των συζύγων.  
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� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
♦ Οικογενειακός Προγραµµατισµός: Αναγκαιότητα του θεσµού στη 
σύγχρονη κοινωνία. Με ποια θέµατα Οικογενειακού ∆ικαίου ασχολείται ο 
θεσµός. Ποιοι κρατικοί και ∆ηµοτικοί φορείς λειτουργούν σήµερα στην 
κατεύθυνση του θεσµού και πώς δραστηριοποιούνται.  

Για την εργασία οι µαθητές θα µπορούσαν να επικοινωνήσουν µε την Εταιρεία 
Οικογενειακού Προγραµµατισµού (Σόλωνος 121, τηλ.: 36.06.390), το Συµβούλιο 
Ισότητας των φύλων (τηλ.: 33.15.291) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η εργασία θα 
µπορούσε να παρουσιαστεί στο σχολείο παράλληλα µε ενηµέρωση σε θέµατα 
σύλληψης και αντισύλληψης (Μαιευτήριο Αλεξάνδρα, τηλ.: 77.99.424 και 
Νοµαρχίες). 
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