
                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 519/2021 

                    Αριθ. έκθ. κατάθ. Α’ αίτησης ...../9-9-2021 

                    Αριθ. έκθ. κατάθ. Β’ αίτησης ..../13-9-2021 

                 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

                    (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Πασχαλίνα Παπάζη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε 

κατόπιν της κατά νόμο κληρώσεως, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στην Καβάλα, στις 26 Οκτωβρίου 2021, για να δικάσει 

την υπόθεση, μεταξύ: 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (στην υπό στοιχείο Α’ αίτηση) - ΚΑΘ` ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ (στην υπό στοιχείο Β’ 

αίτηση):......... κατοίκου Καβάλας,...........με ΑΦΜ..........που παραστάθηκε μετά των 

πληρεξουσίων του δικηγόρων Γεώργιου Γιαγκουδάκη (AM ΔΣΚαβάλας 229) και Οδυσσέα 

Καραγιαννακίδη (AM ΔΣΚαβάλας 148), οι οποίοι κατέθεσαν σημείωμα. 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ (στην υπό στοιχείο Α’ αίτηση) - ΑΙΤΟΥΣΑΣ (στην υπό στοιχείο Β’ 

αίτηση):............ κατοίκου Καβάλας, (οδός ...........και προσωρινά διαμένουσας στο 

...........Φθιώτιδας, με ΑΦΜ .......που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου 

Παύλου Γκουρτζή (AM ΔΣΚαβάλας 307), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα. 

Ο αιτών στην υπό στοιχείο Α’ αίτηση ζητά να γίνει δεκτή η από 7-9-2021 αίτησή του, που 

κατατέθηκε με αριθ. έκθ. κατάθ. ..../2021, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο 

που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η, δε, αιτούσα στην υπό στοιχείο Β’ αίτηση ζητά να 

γίνει δεκτή η από 13-9-2021 αίτησή της, που κατατέθηκε με αριθ. έκθ. κατάθ. ..../2021, η οποία 

προσδιορίστηκε ομοίως να συζητηθεί στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά 

τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. 

                                                                      ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

                                                                    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η από 7-9-2021 και με αριθ. έκθ. 

κατάθ. ..../2021 αίτηση ...........κατά της καθ’ ης η αίτηση - συζύγου του .........και η από 13-9-2021 

και με αριθ. έκθ. κατάθ. ..../2021 αίτηση της τελευταίας κατά του ανωτέρω καθ’ ου η αίτηση -

συζύγου της, οι οποίες πρέπει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 παρ. 3, 246 και 591 

παρ.1 του ΚΠολΔ, να συνεκδικασθούν καθόσον είναι συναφείς μεταξύ τους, κι έτσι 

διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων της. 

 Με τον Ν. 4800/2021 (ΦΕΚ Α’ 81/21.5.2021), και δη με τα Κεφάλαια Β’ και Γ` αυτού, 

αντικαθίστανται ή τροποποιούνται σειρά διατάξεων του ενδέκατου Κεφαλαίου του Αστικού 

Κώδικα για τις σχέσεις γονέων και τέκνων και ιδίως για τα θέματα της γονικής μέριμνας των 

ανηλίκων τέκνων (άρθρα 1510-1541 ΑΚ). Με το άρθρο 30 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι η ισχύς 

αυτού, ως προς τα ανωτέρω Κεφάλαια, αρχίζει από τις 16.9.2021, ενώ με τη μεταβατική διάταξη 



του άρθρου 18 ορίζεται ότι τα Κεφάλαια Β` και Γ` εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί 

των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση (εδαφ. α’), παράλληλα, δε, ορίζεται ότι συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση 

της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη 

ισχύος των Κεφαλαίων Β` και Γ` ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, 

ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών 

από την έναρξη ισχύος του νόμου (εδαφ. β’). Το άρθρο 1 του Ν. 4800/2021 ορίζει ότι: «Ο παρών 

νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου διά της ενεργού 

παρουσίας 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 διεθνείς 

συμβάσεις, που δεσμεύουν τη Χώρα, ιδίως με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του 

παιδιού, που κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992 (Α` 192) και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), που κυρώθηκε με τον ν. 4531/2018 (Α 

62), και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιολογούν τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από αυτές», ενώ το άρθρο 2 αυτού ορίζει ότι: «Αντικείμενο του παρόντος νόμου 

αποτελεί η αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της 

συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης». 

Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 και 1520 ΑΚ, όπως 

αυτές αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τον άνω νόμο, συνάγεται ότι η γονική μέριμνα 

του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία, κατ άρθρο 1518 

ΑΚ, περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του 

τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του), επιπλέον, δε, και τη διοίκηση 

της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που 

αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του (1510 ΑΚ). Στις περιπτώσεις διαζυγίου, ή ακύρωσης του 

γάμου, ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης, ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, 

οπότε και ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός 

οίκος και δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς, οι γονείς 

εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα (1513 ΑΚ). Με την εν λόγω 

ρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε αρμονία με τη διάταξη του άρθρου 1510 εδ. α’ ΑΚ που 

αναφέρεται στην έγγαμη συμβίωση, καθιερώνεται εκ του νόμου κοινή άσκηση της γονικής 

μέριμνας στις περιπτώσεις διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου, λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου 

συμβίωσης ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία των 

γονέων ή δικαστική απόφαση. Με τον όρο «εξακολουθούν» καταφάσκεται η αναγκαιότητα 

αδιατάρακτης και αδιάκοπης διαβίωσης του ανηλίκου υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε 

πριν από τον χωρισμό των γονέων του και ιδίως αυτές που αφορούν τις μεθόδους και τη 

φιλοσοφία ανατροφής, διαπαιδαγώγησης, εκπαίδευσής του, τις επιλογές ως προς τις 

εξωσχολικές του δραστηριότητες, την ψυχαγωγία του και τις κοινωνικές του συναναστροφές, 

αφού το διαζύγιο, η διακοπή της συμβίωσης, η ακύρωση του γάμου των γονέων ή η λύση ή 

ακύρωση του συμφώνου συμβίωσης, δεν πρέπει να μεταβάλλουν τον τρόπο άσκησης της 

γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, η οποία πρέπει να ασκείται από κοινού και από τους δύο 

γονείς, καθόσον βασικός σκοπός είναι η ψυχική υγεία του ανηλίκου τέκνου, η ομαλή ένταξή του 

στο κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Με τον όρο «εξίσου» 

αποδίδεται η θεμελιώδης αρχή του οικογενειακού δικαίου, η οποία εισήχθη με τον ν. 1329/1983 



και εναρμόνισε, στο θέμα αυτό, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα προς τα άρθρα 4 παρ. 2 και 21 

παρ. 1 του Συντάγματος, περί της ισότιμης συμβολής και των δύο γονέων στην ανατροφή του 

τέκνου και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, η οποία είναι κοινωνικά ίσης αξίας και εξίσου 

σπουδαία. Αντιθέτως, με τον όρο «εξίσου», δεν εισάγεται ρύθμιση περί υποχρεωτικής ισόχρονης 

άσκησης της γονικής μέριμνας, αφού, πέραν του ότι αν αυτή ήταν η βούληση του νομοθέτη θα 

το είχε προβλέψει ρητά, στις περιπτώσεις διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της 

συζυγικής συμβίωσης, η ερμηνεία αυτή θα οδηγούσε στην υποχρεωτική ίση χρονική κατανομή 

της γονικής μέριμνας με επακόλουθο την εναλλασσόμενη κατοικία του ανηλίκου τέκνου, η οποία 

ενίοτε μπορεί να αποβεί σε βάρος της ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας του (ΑΠ 1016/2019 

ΝΟΜΟΣ). Άλλωστε το αρχικό νομοσχέδιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής προέβλεπε ρητή 

διάταξη για την εναλλασσόμενη κατοικία [Άρθρο 4: Όταν οι συνθήκες ζωής των γονέων και του 

τέκνου το επιτρέπουν και εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον του τέκνου, το Δικαστήριο 

μπορεί να αποφασίσει την εναλλασσόμενη διαμονή του τέκνου], η οποία, ωστόσο, δεν 

περιλήφθηκε στον ν. 4800/2021. Επιχείρημα, υπέρ αυτής της ερμηνευτικής εκδοχής, δηλαδή της 

μη εισαγωγής υποχρεωτικής ίσης χρονικής κατανομής της γονικής μέριμνας και άρα 

εναλλασσόμενης κατοικίας του ανηλίκου τέκνου, αντλείται και από την διάταξη του άρθρου 

1520 ΑΚ με την οποία θεσπίζεται δικαίωμα αλλά και υποχρέωση του γονέα με τον οποίο δεν 

διαμένει το τέκνο «κατά το δυνατόν, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία 

περιλαμβάνονται, τόσο η φυσική παρουσία και επαφή αυτού με το τέκνο, όσο και η διαμονή του 

τέκνου στην οικία του (...), ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, 

με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου επικοινωνίας 

(...)» και παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού μικρότερου ή μεγαλύτερου χρόνου. Και τούτο, 

διότι, στην περίπτωση της υποχρεωτικής ίσης χρονικής κατανομής της γονικής μέριμνας και άρα 

εναλλασσόμενης κατοικίας του ανηλίκου τέκνου, η ως άνω ρύθμιση του άρθρου 1520 ΑΚ 

καθίσταται αλυσιτελής, αφού ο σκοπός της που κατατείνει στην αποφυγή συναισθηματικής και 

ψυχικής αποξένωσης του τέκνου από τον γονέα και της ανισορροπίας στον χρόνο της παρουσίας 

του επαρκώς θα εξυπηρετούνταν από την ίση χρονική κατανομή της γονικής μέριμνας και άρα 

εναλλασσόμενης κατοικίας του ανηλίκου τέκνου. Εξάλλου, σε περίπτωση εφαρμογής της 

διάταξης του άρθρου 1520 ΑΚ το ανήλικο τέκνο θα οδηγείται αναντίρρητα σε σύγχυση, ιδίως σε 

περίπτωση που αυτή η χρονική κατανομή λαμβάνει χώρα σε διαστήματα μικρότερα του μηνός, 

αφού θα εναλλάσσει κατοικία στα πλαίσια κατανομής της γονικής μέριμνας, κατά τον ίδιο, δε, 

χρόνο θα διαμένει και στην οικία του άλλου γονέα στα πλαίσια της επικοινωνίας του τελευταίου 

με αυτό, με αποτέλεσμα την διατάραξη της ψυχοσυναισθηματικής του ισορροπίας, του 

καθημερινού προγράμματος του και ενδεχομένως τη ματαίωση της ψυχαγωγίας του και των 

κοινωνικών του συναναστροφών ιδίως με τους συνομηλίκους του. Ειδικότερα, με το άρθρο 1514 

ΑΚ, το οποίο έχει ως τίτλο «Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας» 

ορίζεται ότι. «1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 

χρονολογίας να ρυθμίζουν διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως 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 επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. 

Το ανωτέρω έγγραφο ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός 

αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει 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 γονικής 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 

άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς 

το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, 

καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 

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 μεταξύ 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 οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου, γ) να διατάξει 

διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον 

διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε 

δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που 

έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας». Στο σημείο αυτό σημειώνεται 

ότι στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4640/2019 

(ΦΕΚ 190/Α/30.11.2019) για τη «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - 

Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ηζ Μαϊου 2008 και άλλες διατάξεις», 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ως άνω νόμου. Με βάση την προαναφερόμενη 

διάταξη του άρθρου 1514 ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, η ρύθμιση της 

γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων γίνεται από το δικαστήριο, ενώ ως περιπτώσεις 

διαφωνίας αναφέρονται ενδεικτικά («ιδίως»), οι περιπτώσεις που ο ένας γονέας αδιαφορεί ή 

δεν συμπράττει στη γονική μέριμνα ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση 

ή τον τρόπο άσκησής της, ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου, 

ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου. Ενας τρόπος 

(λειτουργικής) κατανομής της γονικής μέριμνας συνιστά η ανάθεση ορισμένων λειτουργιών της 

(π.χ. επιμέλεια) στον ένα γονέα και των υπολοίπων (διοίκηση, περιουσία, εκπροσώπηση) στην 

από κοινού άσκηση. Αν η άσκηση της γονικής μέριμνας μοιραστεί ανάμεσα στους γονείς, λόγω 

διάστασής τους, ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια αποφασίζει μόνος του για τα 

καθημερινά θέματα του τέκνου, δεν μπορεί, όμως, κατ άρθρο 1519 ΑΚ να αποφασίζει μόνος του 

για θέματα που επηρεάζουν καίρια τη ζωή του τέκνου, ήτοι για την ονοματοδοσία του τέκνου, 

για το θρήσκευμα, για σημαντικά ζητήματα της υγείας του, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης 

που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση των 

γονέων, διότι η κρίση για σημαντικά ζητήματα παραμένει στο πυρήνα της γονικής μέριμνας, που 

εν προκειμένω ανήκει και στους δύο (πρβλ. υπό το προισχύσαν δίκαιο ΑΠ 1321/1992 

Αρμ.48.340, ΕφΘεσ 564/2008 Αρμ 2008.1836). Ωστοσο, ως προς τα τελευταία αυτά ζητήματα, 

για τα οποία απαιτείται κοινή απόφαση, αν ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια αδυνατεί για 

νομικούς ή πραγματικούς λογους να συμπραξει ακόμα και ως προς το καίρια αυτά ζητήματα, 

τότε και αυτά ανατίθενται αποκλειστικά στον έτερο γονέα (άρθρο 1519 εδ. β’ ΑΚ σε συνδυασμό 

με το άρθρο 1510 τελ. εδ. ΑΚ). Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1519 ΑΚ «Για τη 

μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του 

γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των 

γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους 

γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο». Κατά τη ρητή διατύπωση της 

διάταξης του άρθρου 1518 παρ. 1 ΑΚ, που δεν τροποποιήθηκε με τον ν. 4800/2021, ο καθορισμός 



του τόπου διαμονής του παιδιού είναι περιεχόμενο της επιμέλειας. Η εν λόγω διάταξη 

αναφέρεται (κατά κύριο λόγο) στην περίπτωση που η άσκηση της επιμέλειας έχει ανατεθεί 

αποκλειστικά στον ένα γονέα ή (σπανιότερα) έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων (με 

συμφωνία των γονέων ή με δικαστική απόφαση) κατά το άρθρο 1514 ΑΚ. Αν, αντίθετα, η 

επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς, με βάση την κατά κανόνα ρύθμιση της 1513 ΑΚ, 

οποιοδήποτε ζήτημα μεταβολής του τόπου διαμονής του παιδιού, ακόμη και αν δεν επηρεάζει 

το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει συνήθως, αποτελεί αντικείμενο 

της συναπόφασης των γονέων. Το ίδιο ισχύει και αν έχει γίνει λειτουργική κατανομή στην 

άσκηση της γονικής μέριμνας, καθώς και χρονική κατανομή, οπότε ο γονέας, κατά τον χρόνο που 

ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, δεν μπορεί να προβεί σε μεταβολή του τόπου 

διαμονής του παιδιού που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα. 

Συνέπεια της συνδρομής των όρων της 1519 παρ. 2 ΑΚ είναι ότι η μεταβολή της διαμονής του 

παιδού προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου της επικοινωνίας και σε περίπτωση 

διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Αν ο 

δικαιούχος της άσκησης της επιμέλειας μεταβάλει τη διαμονή του παιδιού μονομερώς, κατά 

παράβαση της 1519 παρ. 2 ΑΚ, προβαίνει σε κακή άσκηση της γονικής μέριμνας, σύμφωνα με 

την 1532 παρ. 1 και παρ. 2 στοιχ. γ ΑΚ. Ο δικαιούχος της επικοινωνίας μπορεί να ζητήσει με 

ασφαλιστικά μέτρα (ΚΠολΔ 732) την παράλειψη της μετακίνησης ή αν αυτή έχει ήδη γίνει, την 

επιστροφή του παιδιού, ενώ ζήτημα τίθεται αν μπορεί να βρει εφαρμογή και η νέα διάταξη της 

950 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. για όλα τα ανωτέρω Κ. Φουντεδάκη, Το νέο δίκαιο των σχέσεων γονέων 

και παιδιών, Οι αλλαγές που επέφερε στον Αστικό Κώδικα ο Ν. 4800/2021, άρθρο 1519 ΑΚ, σελ. 

76 - 81). Κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας στην περίπτωση 

διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας 

για τον προσδιορισμό της άσκησής της, αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα, το 

οποίο (βέλτιστο συμφέρον) εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο 

γονέων στην ανατροφή και τη φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των 

σχέσεών του με καθέναν από αυτούς. Ο όρος «βέλτιστο συμφέρον» κατ’ ουσίαν, αποδίδει την 

ισχύουσα έννοια του «συμφέροντος του τέκνου», ο οποίος, όπως έχει εξειδικευθεί από τη 

νομολογία, δεν είναι δεκτικός διαβαθμίσεων και συνεπώς η εν λόγω ρύθμιση δεν εισάγει 

ουσιαστική/εννοιολογική διαφοροποίηση, αλλά μόνο λεκτική/ορολογική. Ως συμφέρον του 

τέκνου νοείται το σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό και, γενικότερα, κάθε είδους 

συμφέρον, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε ανεξάρτητη και υπεύθυνη 

προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας παρέχονται για πρώτη 

φορά από τον νομοθέτη εκ των προτέρων προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόμενο 

στον δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις 

εξαιτίας του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της 

θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή 

κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1511 παρ. 2 ΑΚ, 

η απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιμά παραμέτρους, όπως 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, 

δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει 

με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Τα κριτήρια αυτά αναδεικνύονται από τον νομοθέτη 



και ισχυροποιούνται έναντι άλλων, χωρίς ωστόσο, να δεσμεύουν το δικαστήριο ως προς την 

ιεράρχηση ή την υιοθέτησή τους στο σύνολό τους. Στη δικαστική, συνεπώς, κρίση καταλείπεται 

ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε 

ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το βέλτιστο συμφέρον του συγκεκριμένου 

ανηλίκου τέκνου με κριτήρια αξιολογικά, τα οποία αντλούνται, μεταξύ άλλων, και από τα 

πορίσματα της ψυχολογίας (ΑΠ 414/2010, ΑΠ 2130/2007 ΝΟΜΟΣ). Παρέχεται, συνεπώς, στον 

δικαστή η δυνατότητα να δίνει σε αυτή διαφορετικό περιεχόμενο σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση, υπό το φως της ιδιαιτερότητας κάθε έννομης σχέσης και των υποκειμένων της (ΑΠ 

1358/1995, βλ. και Π. Αγαλλοπούλου, σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ, άρθρο 1511, αρ. 17), 

εξατομικεύοντας τα κριτήρια που καθορίζει ο νομοθέτης είτε κατά τρόπο ειδικό είτε κατά τρόπο 

γενικό και που αφορούν το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου. Η εξατομικευμένη κρίση γίνεται 

δεκτό ότι συνιστά και εφαρμογή της επιταγής του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία 

αποκλείει τη στερεότυπη αντιμετώπιση ως προς την αξιολόγηση ατόμων και προσωπικών 

σχέσεων [βλ., αντί πολλών, Στ. Κουτσουμπίνα, Η συνταγματική θέση του ανηλίκου, σελ. 139 

(150)]. Η κρίση του δικαστή πρέπει να σχηματίζεται, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, 

χωρίς να είναι αποφασιστικό ένα και μόνο κριτήριο (Απ. Γεωργιάδης, ό. π, σελ. 575). Έτσι, κρίσιμα 

προς τούτο στοιχεία, όπως έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα από τη νομολογία και τη θεωρία 

είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της 

διαπαιδαγώγησης και της περίθαλψης του ανηλίκου τέκνου, και οι εως τότε δεσμοί του τέκνου 

με τους γονείς και (τυχόν) αδελφούς του. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη η 

προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι 

συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση τούτων. Επίσης, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις 

συνάγεται και ότι το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς 

διαπίστωση, δε, της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον 

ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι και η επισημαινόμενη στον νόμο 

ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς 

εκφραζόμενη προτίμησή του, την οποία συνεκτιμά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθμιση 

του βαθμού της ωριμότητας του. Με δεδομένη την ύπαρξη του εν λόγω δεσμού του τέκνου προς 

τον συγκεκριμένο γονέα, αυτός θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης 

διαπαιδαγώγησης προς όφελος του ανηλίκου και επομένως ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για την 

επιμέλεια του, όμως υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο ιδιαίτερος αυτός δεσμός του τέκνου 

προς τον ένα από τους γονείς του έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση, η 

οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του ανηλίκου, που έχει τη 

στοιχειώδη ικανότητα διάκρισης. Πρέπει, δε, να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, ότι ο ανήλικος, 

που έχει ακόμη ατελή την ψυχοπνευματική του ανάπτυξη και την προσωπικότητά του υπό 

διαμόρφωση, υπόκειται ευχερώς σε επιδράσεις και υποβολές των γονέων ή άλλων, οι οποίες, 

έστω και χωρίς επίγνωση γενόμενες, οδηγούν ασφαλώς στον σχηματισμό της μονομερούς 

διαμόρφωσης και προτίμησης προς τον ένα από τους γονείς, οπότε η προτίμησή του δεν 

εξυπηρετεί πάντοτε και το βέλτιστο συμφέρον του (ΑΠ 1016/2019 ΕφΑΔ & ΠολΔ 2020, σελ. 640, 

ΕφΠειρ 298/2021 ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, με το άρθρο 1520 ΑΚ καθιερώνεται ελάχιστο τεκμήριο 

χρόνου επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. Σύμφωνα με την 

αιτιολογική έκθεση, «η καθιέρωση του ανωτέρω τεκμηρίου δημιουργεί μια υπαρκτή βάση 

διαλόγου μεταξύ των γονέων, ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις και οι διαφωνίες μεταξύ τους, 

ως προς το δικαίωμα επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, οι οποίες 



αποβαίνουν εν τέλει σε βάρος του τέκνου». Επιπλέον, από τη διατύπωση της ρύθμισης 

συνάγεται ότι το δικαίωμα επικοινωνίας του άρθρου 1520 ΑΚ είναι λειτουργικό δικαίωμα, όπως 

και το δικαίωμα της γονικής μέριμνας, διότι συνιστά και υποχρέωση του γονέα ο οποίος δεν 

διαμένει με το τέκνο. Περαιτέρω, ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον 

γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου, εκτός 

αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος 

ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο 

συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του 

τέκνου. Η εν λόγω ρύθμιση, η οποία εισάγει μαχητό τεκμήριο ως προς τον χρόνο επικοινωνίας 

του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, καθοριζόμενου αυτού 

στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου, θέτει ως στόχο την ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη 

του τέκνου και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του και ταυτόχρονα την αποφυγή 

δικαστικών διενέξεων και εντάσεων μεταξύ των γονέων, οι οποίες αντιβαίνουν στο συμφέρον 

του τέκνου (βλ. αιτιολογική έκθεση). «Συνολικός χρόνος» είναι αυτός που προσδιορίζεται 

ημερολογιακά, εναπόκειται, δε, στο δικαστήριο σε κάθε περίπτωση, κατ’ εφαρμογή του εδ. β` 

του ίδιου ως άνω άρθρου, δυνατότητα καθορισμού μικρότερου ή μεγαλύτερου χρόνου 

επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, με 

γνώμονα πάντοτε τη μη διατάραξη της καθημερινότητας του τέκνου. Η εκδοχή ότι για τον 

καθορισμό του χρόνου επικοινωνίας και τον υπολογισμό του τεκμηρίου πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη ο συνολικός «διαθέσιμος» χρόνος του τέκνου δημιουργεί περαιτέρω ασάφειες και άρα 

κίνδυνο για περαιτέρω δικαστικές διενέξεις μεταξύ των γονέων, ως προς τον προσδιορισμό του 

χρόνου αυτού (διαθέσιμου), ιδίως κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους οπότε είναι 

αυξημένες όχι μόνο οι καθημερινές υποχρεωτικές σχολικές δραστηριότητες του ανηλίκου 

τέκνου, αλλά και οι αναγκαίες εξωσχολικές δραστηριότητες που κατατείνουν στην 

ψυχοπνευματική του ανάπτυξη και την κοινωνική του ανέλιξη (αθλητικές, καλλιτεχνικές κ.α.), 

ενώ παράλληλα ανακύπτει ζήτημα αν για τον προσδιορισμό του χρόνου αυτού (διαθέσιμου) θα 

λαμβάνεται ή όχι ο χρόνος ανάπαυσης, ψυχαγωγίας και των κοινωνικών συναναστροφών του 

τέκνου και ιδίως με τους συνομηλίκους του, αλλά και για το ποια είναι η διάρκεια και ποιος είναι 

ο αναγκαίος χρόνος για την πραγμάτωση όλων των ανωτέρων, προκειμένου αφού υπολογισθούν 

χρονικά οι ανελαστικές (π.χ. σχολικές δραστηριότητες, ανάπαυση) και ελαστικές (πχ. ψυχαγωγία) 

ανωτέρω ανάγκες του ανηλίκου τέκνου να εξευρεθεί ο διαθέσιμος» συνολικός χρόνος επί του 

οποίου θα ισχύσει το άνω τεκμήριο (βλ. ΜΠΑΘ 4648/2021 αδημ.). Τέλος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1532 ΑΚ, αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα 

καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου 

ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λεπούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο 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.... β. .... γ. η υπαίτια παράβαση των 

όρων της συμφωνίας των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με 

τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της επικοινωνίας, 

δ. ....ε.... στ·... Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, 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 γονέα, καθώς επίσης να διατάξει κάθε 

πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. Αν συντρέχουν στο πρόσωπο 



και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει 

την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο ή 

και να διορίσει επίτροπο.  

Με την υπό στοιχείο Α’ ένδικη αίτηση, και κατ`ορθή εκτίμηση του περιεχομένου αυτής, ο αιτών 

εκθέτει ότι από τη συμβίωσή του με την καθ`ης η αίτηση, μετά της οποίας σύναψε το υπ` αριθ. 

....../29-11-2019 σύμφωνο συμβίωσης ενώπιον της Συμβ/φου Αθηνών.......... απέκτησε δίδυμα 

τέκνα, τον ....... και την ..........που γεννήθηκαν στις 17-7-2020, ηλικίας 14 μηνών σήμερα. Οτι στις 

22-8-2021, η καθ’ ης εγκατέλειψε, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στην αίτηση, την, επί της 

οδού ...........στην Καβάλα, οικογενειακή τους στέγη, παίρνοντας μαζί της και τα δίδυμα τέκνα 

τους, και ακολούθως εγκαταστάθηκε στην πατρική της οικία στο ...........έκτοτε, δε, βρίσκονται σε 

διάσταση. Ότι η, κατά τα ως άνω, μεταβολή του τόπου κατοικίας των ανηλίκων τέκνων στην 

οποία προέβη η καθ`ης χωρίς προηγούμενη δική του συναίνεση, συνιστά κακή άσκηση της 

γονικής μέριμνας εκ μέρους της, η οποία επιπλέον επιδρά και στο δικαίωμα της επικοινωνίας 

του ιδίου με αυτά, για το λόγο αυτό, δε, και επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητά, κατ` 

ορθή εκτίμηση των αιτημάτων της ένδικης αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του ν. 

4800/2021, να οριστεί ως τόπος κατοικίας των ανηλίκων τέκνων του η πόλη της Καβάλας και να 

ανατεθεί στον ίδιο προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου αυτών, 

καθόσον δεν είναι δυνατή η από κοινού με την καθ’ ης εξακολούθηση άσκησης της επιμέλειας 

του προσώπου τους εξαιτίας των μεταξύ τους διαφωνιών και επειδή τούτο επιβάλλεται από το 

βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων, και να υποχρεωθεί η καθ`ης να του παραδώσει τα τέκνα, σε 

περίπτωση, δε, μη συμμόρφωσής της σχετικά να απαγγελθεί σε βάρος της χρηματική ποινή 

ποσού 5.900,00 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, επικουρικά, και 

επικαλούμενος ότι το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων τέκνων επιβάλλει την εξακολούθηση 

άσκησης από κοινού με την καθ’ ης της γονικής τους μέριμνας, ζητά την με χρονική κατανομή 

ανά μήνα και από κοινού με την καθ’ ης άσκηση της επιμέλειας του προσώπου τους με 

εναλλασσόμενη κατοικία, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στην αίτηση, και να υποχρεωθεί η 

καθ ης να του παραδίδει τα τέκνα την πρώτη ημέρα εκάστου μηνός που θα ορισθεί ότι θα ασκεί 

αυτός την επιμέλεια και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της σχετικά να απαγγελθεί σε βάρος 

της χρηματική ποινή ποσού 5.900,00 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας δώδεκα (12) 

μηνών για κάθε παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί, καθώς και να οριστεί ως τόπος 

κατοικίας των ανηλίκων τέκνων του η πόλη της Καβάλας, άλλως, δε, ζητά για την περίπτωση που 

θα ορισθεί η άσκηση της επιμέλειας αυτών από κοινού με την καθ ης, να ρυθμισθεί προσωρινά, 

και κατά τον διαλαμβανόμενο στην αίτηση τρόπο, το δικαίωμα της προσωπικής του επικοινωνίας 

με τα ανήλικα τέκνα για τον χρόνο κατά τον οποίο αυτά θα διαμένουν στην οικία της καθ`ης, με 

την απειλή σε βάρος αυτής χρηματικής ποινής ποσού 5.900,00 ευρώ και προσωπική κράτηση 

διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για κάθε παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί. Τέλος, ζητά 

να καταδικαστεί η καθ’ ης στη δικαστική του δαπάνη. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα, 

η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το 

οποίο είναι το αρμόδιο καθύλην και κατά τόπο (άρθρα 683 και 22 ΚΠολΔ), προκειμένου να 

συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683 ΚΠολΔ), 

και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 

1520, 1532 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με το ν. 4800/2021 (ΦΕΚ Α’ 

81/21.5.2021), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1, 4, 8, 10 παρ, 2 του ν. 3719/2008, όπως τροποπ. με 



το ν. 4356/2015, καθώς και σ` αυτές των άρθρων 731, 735, 950 παρ. 2, 947 και 176 ΚΠολΔ. 

Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. 

 Με την υπό στοιχείο Β’ ένδικη αίτηση, και κατ`ορθή εκτίμηση του περιεχομένου αυτής, η 

αιτούσα εκθέτει ότι από τη συμβίωσή της με τον καθ`ου η αίτηση, μετά του οποίου σύναψε το 

υπ αριθ. ....../29-11-2019 σύμφωνο συμβίωσης ενώπιον της Συμβ/φου Αθηνών............ απέκτησε 

δίδυμα τέκνα, τον ......και την .....που γεννήθηκαν στις 17-7-2020, ηλικίας 14 μηνών σήμερα. Οτι 

στις 22-8- 

2021, εκδιώχθηκε, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στην αίτηση, από τον καθ`ου και από την, 

επί της οδού...........στην Καβάλα, οικογενειακή τους στέγη, παίρνοντας μαζί της και τα δίδυμα 

τέκνα της, και ακολούθως εγκαταστάθηκε προσωρινά στην πατρική της οικία στο .............Ν. 

Φθιώτιδας, όπου και διαμένουν έως σήμερα, έκτοτε, δε, βρίσκονται σε διάσταση, επικαλούμενη, 

δε, επείγουσα περίπτωση, ζητά, κατ’ ορθή εκτίμηση των αιτημάτων της, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις διατάξεις του ν. 4800/2021: α) να οριστεί ως τόπος προσωρινής διαμονής των ανηλίκων 

τέκνων της, και για όσο χρόνο τελεί αυτή σε άδεια ανατροφής τέκνων, το ............ Ν. Φθιώτιδας, 

μετά, δε, τη λήξη της εν λόγω άδειας ανατροφής τον Δεκέμβριο του 2021, να οριστεί ως τόπος 

προσωρινής διαμονής ο τόπος όπου θα εκτελεί τα υπηρεσιακά της καθήκοντα και να ανατεθεί 

στην ίδια προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των, ως άνω, 

ανηλίκων τέκνων, καθόσον δεν είναι δυνατή η από κοινού με τον καθ` ου εξακολούθηση της 

άσκησης της επιμέλειας του προσώπου τους, εξαιτίας των μεταξύ τους διαφωνιών και επειδή 

τούτο επιβάλλεται από το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και β) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να 

της καταβάλει, υπό την ιδιότητά της ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, ως 

προσωρινή ανάλογη σε χρήμα μηνιαία διατροφή αυτών, τα οποία στερούνται περιουσίας και 

εισοδημάτων, ενώ ο καθ’ ου έχει τη δυνατότητα, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στην αίτηση, να 

καλύψει τις διατροφικές τους ανάγκες, το ποσό των 350,00 ευρώ μηνιαίως για έκαστο των 

ανήλικων, προκαταβλητέο το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, με το νόμιμο τόκο από την 

επίδοση της αίτησης και έως την ολοσχερή εξόφληση. Τέλος, ζητά να καταδικαστεί ο καθ’ ου στη 

δικαστική της δαπάνη. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αίτηση, η οποία 

εκτιμάται ότι ασκείται από την αιτούσα τόσο ατομικά αναφορικά με το αίτημά της για ανάθεση 

της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων, καθόσον πρόκειται για αίτηση που αφορά στη ρύθμιση της 

επιμέλειας ανηλίκου και επομένως πρόκειται για δίκη μεταξύ των γονέων ατομικώς, αφού αυτοί 

είναι οι φορείς του σχετικού δικαιώματος και ταυτόχρονα καθήκοντος, όσο και για λογαριασμό 

των ανηλίκων τέκνων της, τα οποία διαμένουν μαζί της, αναφορικά με το αίτημά της για 

καταβολή διατροφής σε αυτά, καθώς διάδικος στη δίκη διατροφής είναι το ίδιο το ανήλικο τέκνο 

ως δικαιούχος της διατροφής και όχι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα αυτού ή αυτός με 

τον οποίο διαμένει το τέκνο, ο οποίος απλά το εκπροσωπεί (τούτο προκύπτει από το αιτητικό της 

αγωγής σε συνδυασμό με την όλη διατύπωση του ιστορικού του δικογράφου αυτής, ΑΠ 612/76 

ΝοΒ 25. 5, ΕφΘεσ 748/1998 ΔΕΕ 1998. 610, ΕφΑΘ 4670/1993 ΕλλΔνη 35. 1624), παραδεκτώς 

φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου που είναι το αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο 

(άρθρα 683 και 22 ΚΠολΔ) προκειμένου να συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683 ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των 

άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 ΑΚ, όπως αυτά 

αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με το ν. 4800/2021 (ΦΕΚ Α’ 81/21.5.2021), σε συνδυασμό 

με τα άρθρα 1, 4, 8, 10 παρ. 2 του ν. 3719/2008, όπως τροποπ. με το ν. 4356/2015, καθώς και 



728, 729, 731, 735 και 176 ΚΠολΔ, το, δε, παρεπόμενο αίτημα περί επιδίκασης τόκων κρίνεται 

νόμιμο μόνο για τον χρόνο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης διατροφής 

και εντεύθεν, ενόψει του ότι το μείζον αίτημα για επιδίκαση τόκων από την επίδοση της αίτησης 

είναι μη νόμιμο, δεδομένου ότι κατά το χρόνο της επίδοσης της ένδικης αίτησης δεν ήταν 

ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οι ένδικες αξιώσεις κατά του καθ’ ου η αίτηση, οι οποίες θα 

καταστούν ληξιπρόθεσμες στην περίπτωση της τυχόν καθυστέρησης καταβολής τους. Πρέπει, 

συνεπώς, κατά το μέρος που η αίτηση κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την 

ουσιαστική της βασιμότητα. 

 Ο καθ’ ου στην υπό στοιχείο Β’ αίτηση με το σημείωμα που κατέθεσε, αρνείται την αίτηση, 

περαιτέρω, δε, συνομολογεί εν μέρει το αίτημα περί της υποχρέωσης καταβολής από αυτόν 

προσωρινά διατροφής για τα ανήλικα τέκνα και δη ως προς το ποσό των 100,00 ευρώ για έκαστο 

εξ αυτών, ήτοι συνολικά ως προς το ποσό των 200,00 ευρώ, αρνούμενος κατά τα λοιπά το 

επιπλέον αιτούμενο ποσό ως προς το οποίο προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η καθ ης οφείλει να 

συνεισφέρει ανάλογα στη διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους, περιοριζόμενης με αυτόν τον 

τρόπο αντίστοιχα της δικής του υποχρέωσης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σημείωμά 

του. Ο ισχυρισμός αυτός, ενόψει του ότι η αιτούσα ζητά με την υπό κρίση αίτησή της το σύνολο 

του κόστους των διατροφικών αναγκών των τέκνων της, συνιστά ένσταση συνεισφοράς, η οποία 

είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1489 παρ. 2 ΑΚ και πρέπει επομένως να 

ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη 

 Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα του αιτούντος - καθ`ου η αίτηση 

...........και αυτής της μάρτυρος της καθ`ης η αίτηση - αιτούσας ...........που νομότυπα 

εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, από όλα τα προσκομιζόμενα και 

επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα, από την υπ` αριθ. .../10-9-2021 ένορκη βεβαίωση 

των ............ και από την υπ’ αριθ. ..../22- 

10-2021 ένορκη βεβαίωση των ...................που δόθηκαν ενώπιον της Ειρηνοδίκη Καβάλας 

Ανθούλας Βεζυρίδου η 1η και ενώπιον του Ειρηνοδίκη Καβάλας Ορέστη Καραφωτιά η 2η, 

αντίστοιχα, με επιμέλεια του αιτούντος -καθ`ου η αίτηση και τις οποίες αυτός προσκομίζει, για 

τις οποίες, παρόλο που δεν προκύπτει κλήτευση της καθ`ης η αίτηση, αφού ουδόλως 

προσκομίζονται σχετικά εκθέσεις επίδοσης, εντούτοις λαμβάνονται υπόψη κατά την προκειμένη 

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά την οποία επιτρέπεται κάθε μέσο που είναι 

πρόσφορο προς σχηματισμό πιθανότητας σχετικά με την αλήθεια των πραγματικών 

περιστατικών, ακόμη και αν αυτό δεν πληροί τους όρους του νόμου (άρθρα 690 παρ. 1, 691 παρ. 

1, 695 και 106 ΚΠολΔ, ΑΠ 1857/2011 ΤΝΠ Νόμος, βλ. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ, άρθρο 347 αρ. 5 σελ. 

673, άρθρο 690 αρ. 24, σελ. 88, Τέντε σε Ερμηνεία ΚΠολΔ Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, άρθρο 347, 

αρ. 2 σελ. 703), από την υπ’ αριθ. ....../26-10-2021 ένορκη βεβαίωση του...........που δόθηκε 

ενώπιον του Ειρηνοδίκη Καβάλας Δημήτριου Μπατσουγιάννη, με επιμέλεια της καθ`ης η αίτηση 

- αιτούσας και την οποία αυτή προσκομίζει, και η οποία λήφθηκε κατόπιν νομότυπης κλήτευσης 

του αιτούντος - καθ`ου η αίτηση, (βλ. σχετ. την υπ’ αριθ. ......./20-10-2021 έκθεση επίδοσης της 

δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο 

Καβάλας...........) από την επισκόπηση των προσκομιζόμενων φωτογραφιών, η γνησιότητα των 

οποίων δεν αμφισβητείται (άρθρα 444§1 εδ. γ`, 448§2, 457§4 ΚΠολΔ), και από όλους τους 

ισχυρισμούς και τις ομολογίες των διαδίκων που περιέχονται στα έγγραφα σημειώματά τους, 

πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι ενήλικοι διάδικοι σύναψαν μεταξύ τους το υπ’ αριθ. ....../29-



11-2019 σύμφωνο συμβίωσης ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών...........κατά τη διάρκεια, 

δε, της συμβίωσής τους απέκτησαν δίδυμα τέκνα, τον ............και την.........που γεννήθηκαν στις 

17-7- 

2020, ηλικίας 14 μηνών σήμερα. Οι σχέσεις των διαδίκων, όμως, δεν εξελίχθηκαν ομαλά, με 

αποτέλεσμα να βρίσκονται ήδη σε διάσταση από τις 23-8-2021, οπότε και αποχώρησε η αιτούσα 

- καθ’ ης η αίτηση, μαζί με τα ανωτέρω δύο ανήλικα τέκνα της, από την, κείμενη επί της οδού 

...........στην Καβάλα, οικογενειακή στέγη, και εγκαταστάθηκε προσωρινά στην, κείμενη ............. 

πατρική της οικία, στην οποία έκτοτε διαμένει προσωρινά μαζί με τα ανήλικα τέκνα, ενώ ο αιτών 

- καθ`ου η αίτηση εξακολουθεί να διαμένει στην προαναφερόμενη συζυγική οικία στην πόλη της 

Καβάλας. Στις 13-9-2021 συζητήθηκε το σωρευόμενο αίτημα στην υπό στοιχείο Α’ ένδικη αίτηση 

του αιτούντος - καθ’ ου η αίτηση περί έκδοσης προσωρινής διαταγής, με την αυθημερόν, δε, 

χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή της Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, ρυθμίσθηκε προσωρινά 

μόνο το δικαίωμα της επικοινωνίας αυτού με τα ανήλικα τέκνα του, απορριπτομένου σιωπηρά 

του αιτήματος περί της ανάθεσης σ’ αυτόν της αποκλειστικής επιμέλειας των ανηλίκων ή της 

συνεπιμέλειας αυτών. Συνεπώς, από τη διάσπαση της συμβίωσης των διαδίκων και έως την 

εκδίκαση των υπό κρίση αιτήσεων, τα ανήλικα τέκνα τους διαμένουν με την καθ’ ης η αίτηση - 

αιτούσα μητέρα τους, ενώ κατά τον χρόνο αυτό πιθανολογείται ότι δεν υπήρξε έγγραφη 

συμφωνία των γονέων για τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων 

τους, ούτε, άλλωστε, υπήρξε δικαστική απόφαση που να ρυθμίζει τα σχετικά με την κατανομή 

αυτής (γονικής μέριμνας). Συνεπώς, και σύμφωνα τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της 

παρούσας, με βάση τη διάταξη του άρθρου 1513 ΑΚ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

7 παρ. 2 του ν. 4800/2021 και ισχύει από 16.9.2021, καταλαμβάνοντας και τις εκκρεμείς 

υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων 

εξακολουθούν να ασκούν από κοινού αμφότεροι οι γονείς τους. Περαιτέρω, και όπως 

πιθανολογήθηκε, αμφότεροι οι διάδικοι ασκούν το επάγγελμα του αστυνομικού και έως τον 

Οκτώβριο του 2020 κατοικούσαν στην Αθήνα, όπου και υπηρετούσαν. Εκτοτε, δε, και κατόπιν 

μετάθεσής τους, που έλαβε χώρα κατόπιν δικής τους αίτησης και κατόπιν κοινής τους απόφασης, 

μετοίκησαν και εγκαταστάθηκαν μόνιμα με τα ανήλικα τέκνα τους στην πόλη της Καβάλας, όπου 

και πλέον υπηρετούν, ο, μεν, αιτών - καθ`ου η αίτηση, ο οποίος κατέχει τον βαθμό του........... 

στο Τμήμα Ασφαλείας..........η,δε, καθ`ης η αίτηση - αιτούσα, η οποία κατέχει τον βαθμό 

της.........στο Α.Τ. της ............στο οποίο βρίσκεται η οργανική της θέση, από τις 29-3-2021, δε, 

αυτή βρίσκεται σε 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνων, η οποία λήγει στις 29-12-2021 (βλ. σχετ. την 

από 20-3-2021 εγκριθείσα αίτηση της καθ`ης προς τον Διοικητή του Α.Τ. Καβάλας). Πιο 

συγκεκριμένα, στις αρχές Οκτωβρίου του 2020 οι διάδικοι εγκαταστάθηκαν μαζί με τα ανήλικα 

τέκνα τους στην πατρική οικία του αιτούντος - καθ`ου, η οποία βρίσκεται στον 1° όροφο 

οικοδομής κείμενης επί της οδού .........στην Καβάλα, φιλοξενούμενοι προσωρινά από τους 

γονείς του τελευταίου, συγχρόνως, δε, ξεκίνησαν την ανακαίνιση του διαμερίσματος, 

ιδιοκτησίας του αιτούντος - καθ`ου, κείμενου στον 4° όροφο της ιδίας ως άνω οικοδομής, 

προκειμένου να εγκατασταθούν ακολούθως σ’ αυτό. Παράλληλα, όρισαν ως ημερομηνία 

τέλεσης του θρησκευτικού τους γάμου και της βάφτισης των τέκνων τους την 10η-7-2021, πλην, 

όμως, και ενόψει των προβλημάτων που ενέσκηψαν στη σχέση τους, κατά την εν λόγω ημέρα 

πραγματοποιήθηκε μόνο το μυστήριο της βάφτισης και όχι και του γάμου τους. Συνεπεία, δε, 

των προβλημάτων αυτών η καθ`ης -αιτούσα στις 29-7-2021 αποχώρησε προσωρινά από την, ως 



άνω, οικογενειακή στέγη, παίρνοντας μαζί της και τα ανήλικα τέκνα της, και εγκαταστάθηκε στην 

πατρική της οικία στο ..............Ν. Φθιώτιδας. Στις 22-8-2021, δε, η τελευταία επέστρεψε στην 

οικογενειακή στέγη μαζί με τα ανήλικα τέκνα της, πλην, όμως, την επομένη ημέρα, ήτοι στις 23-

8-2021, αποχώρησε εκ νέου από αυτήν, συνεπεία ενός διαπληκτισμού, παίρνοντας και πάλι μαζί 

της τα ανήλικα τέκνα, οπότε και εγκαταστάθηκε μαζί με αυτά στην, ως άνω, πατρική της οικία, 

στην οποία έκτοτε διαμένουν από κοινού με την πατρική της οικογένεια. Περαιτέρω, και όπως 

πιθανολογήθηκε, αμφότεροι οι διάδικοι τρέφουν αναμφίβολα αισθήματα αγάπης, 

τρυφερότητας και στοργής για τα ανήλικα τέκνα τους, αυτοί, δε, ασκούσαν επιμελώς και με 

επάρκεια τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της σύντομης συμβίωσής τους, φροντίζοντας 

αμφότεροι για την ανατροφή, την επίβλεψη και την υγεία των ανηλίκων. Οι ισχυρισμοί, δε, του 

αιτούντος - καθ’ ου η αίτηση περί δήθεν ακαταλληλότητας της καθ ης - απούσας αναφορικά με 

τον γονεϊκό της ρόλο ως μητέρας, δεν πιθανολογήθηκαν βάσιμοι στην ουσία τους, καθόσον η, 

κατά τα ως άνω, αποχώρηση αυτής μαζί με τα ανήλικα τέκνα της από την οικογενειακή στέγη, 

χωρίς τη συναίνεση του αιτούντος, και υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στην αίτηση 

(βραδυνές ώρες, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, χωρίς την απαιτούμενη ασφάλεια για τη 

μεταφορά οδικώς των ανηλίκων στην πατρική της οικία), δεν είναι από μόνη της ικανή 

(αποχώρηση), στον βαθμό και στην έκταση που ο αιτών τουλάχιστον ισχυρίζεται, να την 

χαρακτηρίσει ως ακατάλληλη για τον γονεϊκό της ρόλο, κρίνεται, δε, ότι η συμπεριφορά της αυτή 

δεν σκιαγραφεί την εν γένει συμπεριφορά της ως μητέρα και δεν είναι δηλωτική του χαρακτήρα 

και της εν γένει προσωπικότητάς της. Ούτε, δε, πιθανολογήθηκε ότι η ενέργειά της αυτή έλαβε 

χώρα προκειμένου να αποστερήσει από τον αιτούντα την άσκηση της, εκ του νόμου, κοινής 

επιμέλειας των τέκνων τους, καθώς και του δικαιώματος της προσωπικής του επικοινωνίας με 

αυτά, αντίθετα, δε, και όπως πιθανολογήθηκε η ενέργειά της αυτή αποτελεί μια καθόλα 

απερίσκεπτη και ανώριμη ενέργεια εκ μέρους της, η οποία όμως και σε κάθε περίπτωση δεν 

εξικνούται έως του σημείου να χαρακτηρισθεί αυτή ως ακατάλληλη για μητέρα και ως ασκούσα 

καταχρηστικά και κατά παράβαση των καθηκόντων της το λειτούργημά της αυτό. Ομοίως, δε, 

και όλες οι λοιπές αιτιάσεις του αιτούντος - καθ`ου σε βάρος της καθ`ης - απούσας περί δήθεν 

παραμέλησης της φροντίδας των τέκνων, συνεπεία της, όπως ισχυρίζεται, απασχόλησής της, 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με το κινητό της τηλέφωνο και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, στα οποία συνομιλούσε με ένα συγκεκριμένο άτομο, ουδόλως πιθανολογήθηκαν 

βάσιμες, σε κάθε περίπτωση, δε, οι αιτιάσεις αυτές άπτονται αποκλειστικά και μόνο των μεταξύ 

τους προσωπικών σχέσεων, λαμβανομένου υπόψη και του ότι η υπαιτιότητα του ενός ή του 

άλλου γονέα για το διαζύγιο ή τη διακοπή της συμβίωσης δεν ασκεί επιρροή στην άσκηση της 

γονικής μέριμνας. Ενόψει, δε, όλων των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη του ότι δεν 

αμφισβητείται η δεδομένη αγάπη των διαδίκων για τα ανήλικα τέκνα τους και το ενδιαφέρον 

τους για την ανατροφή, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την εκπαίδευση, την υγεία και 

τη διαβίωσή τους, καθώς και η επιθυμία έκαστου εξ αυτών για την ανάληψη αποκλειστικά της 

επιμέλειας αυτών, το βασικό κριτήριο που τίθεται για την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας 

των ανηλίκων είναι η μη διατάραξη του μέχρι σήμερα τρόπου ζωής τους, όπως αυτός έχει 

διαμορφωθεί σε επίπεδο προσώπων και καταστάσεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα, 

συνέχεια και ενότητα στις συνθήκες ζωής και ανάπτυξης αυτών, κατάσταση η οποία είναι προς 

όφελός τους και συμβάλλει στην περαιτέρω ομαλή τους ανάπτυξη, δεδομένου ότι μια πιθανή 

μεταβολή θα αποπροσανατόλιζε τα ανήλικα και θα καθιστούσε δυσχερή την προσαρμογή τους 

σε ένα νέο περιβάλλον. Με βάση τα ανωτέρω, και με αποκλειστικό γνώμονα το βέλτιστο 



συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές τους 

ανάγκες, στο οποίο βέλτιστο συμφέρον το Δικαστήριο αποβλέπει (άρθρο 1511 ΑΚ), και 

προκειμένου να αναπτύξουν αυτά τις σχέσεις τους και με τους δύο τους γονείς, ώστε στο μέλλον 

να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, πνευματικά, συναισθηματικά και 

ψυχολογικά, πρέπει προσωρινά να κατανεμηθεί χρονικά ανάμεσα στους δύο γονείς - διαδίκους 

η, εκ του νόμου, άσκηση από κοινού της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων από αυτούς, με 

εναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων στην οικία του γονέα ο οποίος κάθε φορά ασκεί την 

επιμέλεια. Κατόπιν, δε, της κατά τα, ως άνω, χρονικής κατανομής της επιμέλειας των ανηλίκων 

τέκνων ανάμεσα στους διαδίκους, και με αποκλειστικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον αυτών, 

το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να καθορισθεί προσωρινά ως τόπος διαμονής των ανηλίκων 

τέκνων η πόλη της Καβάλας, λαμβανομένου προς τούτο υπόψη του ότι, έως και την αποχώρηση 

της καθ`ης το θέρος του 2021, αυτός ήταν ο τόπος των βιοτικών συμφερόντων των διαδίκων, και 

ως εκ τούτου και των τέκνων τους, υπό την έννοια ότι αποτέλεσε τον τόπο της μόνιμης κατοικίας, 

αλλά και της εργασίας των διαδίκων, τον οποίο και επέλεξαν αυτοί κατόπιν κοινής τους 

απόφασης. Η, δε, καθ`ης η αίτηση - αιτούσα, η οποία υπηρετεί στο Α.Τ. της .........Καβάλας, όπου 

βρίσκεται και η οργανική της θέση, μετά το τέλος της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνων στην 

οποία σήμερα βρίσκεται, ήτοι περί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2021, θα επιστρέφει στην υπηρεσία 

της και στα υπηρεσιακά της καθήκοντα. Τα τέκνα θα διαμένουν ανά μια (1) εβδομάδα στην οικία 

κάθε γονέα, ήτοι μια (1) εβδομάδα στην οικία του πατέρα και μια (1) εβδομάδα στην οικία της 

μητέρας, με αυτεπάγγελτη ρύθμιση και του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα κατά το 

χρονικό διάστημα που δεν θα διαμένει το τέκνο του με αυτόν, διότι στο μείζον θέμα της ρύθμισης 

της γονικής μέριμνας περιλαμβάνεται και το έλασσον της ρύθμισης της χρονικής κατανομής της 

άσκησης της επιμέλειας και της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο που διαμένει με τον άλλο 

γονέα. Τα τέκνα θα παραλαμβάνει ο πατέρας από την οικία της μητέρας στην πόλη της Καβάλας, 

τα οποία θα του τα παραδίδει η ίδια, την Παρασκευή το απόγευμα, και ώρα 18:00` και θα τα 

παραδίδει ο ίδιος στην οικία της μητέρας την επόμενη Παρασκευή το απόγευμα και ώρα 18.00`, 

όπου θα τα παραλαμβάνει η ίδια. Το πρόγραμμα αυτό θα ακολουθείται κυκλικά για όλο το μήνα, 

αλλά και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και του καλοκαιριού, εκτός αν 

προκύπτει άλλη έγγραφη συμφωνία των διαδίκων που από κοινού θα ρυθμίσουν το πρόγραμμα 

των παραπάνω εορτών και των θερινών διακοπών διαφορετικά. Ο γονέας που δεν θα ασκεί την 

επιμέλεια στο διάστημα που την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των τέκνων έχει ο άλλος 

γονέας, θα μπορεί να επικοινωνεί με τα ανήλικα τέκνα δύο (2) φορές την εβδομάδα, κατόπιν 

συννενόησης με τον άλλο γονέα, και μόνο δια ζώσης, καθόσον, και λόγω της νηπιακής ηλικίας 

των τέκνων, δεν κρίνεται πρόσφορη η τηλεφωνική ή η διαδικτυακή επικοινωνία μαζί τους. 

Σημειώνεται εδώ ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η, κατά τα ως άνω, χρονικά 

κατανεμημένη επιμέλεια μεταξύ των γονέων - διαδίκων, η οποία κρίνεται ότι είναι ο 

προσφορότερος για την υπό κρίση περίπτωση τρόπος άσκησης της επιμέλειας, διότι εξασφαλίζει 

τη συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή των παιδιών και ενισχύει τους δεσμούς τους 

με αμφότερους τους γονείς τους, απαιτείται η συνεννόηση και η καλή συνεργασία μεταξύ τους 

για χάριν και προς όφελος των ανηλίκων. Περαιτέρω, και όπως πιθανολογήθηκε, ο αιτών - 

καθ`ου πατέρας των ανηλίκων λαμβάνει μικτές μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.765,00 ευρώ και 

καθαρές ύψους 1.282,11 ευρώ περίπου (βλ. αναλυτικό σημείωμα αποδοχών μηνάς Οκτωβρίου 

2021), ενώ η καθ`ης - αιτούσα λαμβάνει μικτές μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.650,00 ευρώ και 

καθαρές ύψους 1.038,53 ευρώ (βλ. αναλυτικό σημείωμα αποδοχών μηνός Οκτωβρίου 2021). Ο 



πατέρας διαμένει σε διαμέρισμα, ιδιοκτησίας του στην Καβάλα, και συνεπώς δεν βαρύνεται με 

δαπάνες στέγασης, βαρύνεται όμως με τις λειτουργικές δαπάνες αυτής, η, δε, μητέρα, η οποία 

δεν διαθέτει κατοικία στην Καβάλα θα πρέπει να μισθώσει σχετικά, βαρυνόμενη έτσι με δαπάνες 

στέγασης και με τις λειτουργικές δαπάνες αυτής. Οι δαπάνες διαβίωσης των ανηλίκων τέκνων 

των διαδίκων, ήτοι σίτισης, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ. είναι οι συνήθεις 

δαπάνες παιδιών αντίστοιχης με αυτό ηλικίας. Επομένως, δεδομένου ότι θα διαμένουν ισόχρονα 

με τους δυο γονείς τους, τα έξοδα αυτά θα τα επιβαρύνεται ο γονέας με τον οποίο θα διαμένουν 

κάθε φορά, απορριπτομένου, συνεπώς, του σχετικού αιτήματος της υπό στοιχείο Β’ αίτησης για 

την καταβολή διατροφής ως αβάσιμου κατ`ουσίαν. Συνεπώς, και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και 

δεδομένου ότι πιθανολογήθηκε η ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης, πρέπει να γίνει εν μέρει 

δεκτή η υπό στοιχείο Α’ αίτηση ως προς το αντίστοιχο σκέλος της ως βάσιμη και από ουσιαστική 

άποψη, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας, και να απορριφθεί η 

υπό στοιχείο Β’ αίτηση ως αβάσιμη από ουσιαστική άποψη. Το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να 

ταχθεί προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης για την άσκηση 

κύριας αγωγής (άρθρο 693 ΚΠολΔ), εφόσον αυτή δεν έχει ήδη ασκηθεί. Τέλος, τα δικαστικά 

έξοδα, πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 179 ΚΠολΔ), λόγω της 

υφιστάμενης ακόμη συζυγικής σχέσης μεταξύ των ενηλίκων διαδίκων και της συγγένειας εξ 

αίματος μετά των ανηλίκων τέκνων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. 

                                                                            ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 7-9-2021 και με αριθ. έκθ. κατάθ. ..../2021 

αίτηση και την από 13-9-2021 και με αριθ. έκθ. κατάθ. ..../2021 αίτηση. 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 7-9-2021 και με αριθ. έκθ. κατάθ. ...../2021 αίτηση. 

ΟΡΙΖΕΙ προσωρινά ως τόπο διαμονής των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων............... την πόλη της 

Καβάλας. 

ΚΑΤΑΝΕΜΕΙ χρονικά την άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων,....... και 

.......μεταξύ των γονέων τους, προσωρινά ως εξής: Τα τέκνα θα διαμένουν ανά μια (1) εβδομάδα 

(εναλλάξ) στην οικία κάθε γονέα, ήτοι μια (1) εβδομάδα στην οικία του πατέρα και μια (1) 

εβδομάδα στην οικία της μητέρας. Τα τέκνα θα παραλαμβάνει ο πατέρας από την οικία της 

μητέρας στην πόλη της Καβάλας, τα οποία θα του τα παραδίδει η ίδια, την Παρασκευή το 

απόγευμα, και ώρα 18:00` και θα τα παραδίδει ο ίδιος στην οικία της μητέρας την επόμενη 

Παρασκευή το απόγευμα και ώρα 18:00`, όπου θα τα παραλαμβάνει η ίδια. Το πρόγραμμα αυτό 

θα ακολουθείται κυκλικά για όλο το μήνα, αλλά και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και 

του Πάσχα και του καλοκαιριού, εκτός αν προκύπτει άλλη έγγραφη συμφωνία των διαδίκων που 

από κοινού θα ρυθμίσουν το πρόγραμμα των παραπάνω εορτών και των θερινών διακοπών 

διαφορετικά. Ο γονέας που δεν θα ασκεί την επιμέλεια στο διάστημα που την αποκλειστική 

άσκηση της επιμέλειας των τέκνων έχει ο άλλος γονέας, θα μπορεί να επικοινωνεί με τα ανήλικα 

τέκνα δύο (2) φορές την εβδομάδα, κατόπιν συννενόησης με τον άλλο γονέα, και μόνο δια ζώσης. 

ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης για την άσκηση 

τακτικής αγωγής. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 13-9-2021 και με αριθ. έκθ. κατάθ. ..../2021 αίτηση. 



ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων στο σύνολό τους. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, στην Καβάλα, και σε έκτακτη, δημόσια αυτού 

συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους 

δικηγόρων, στις 14 Δεκεμβρίου 2021, με την παρουσία της Γραμματέως Κωνσταντίνας Στούπα 

για τη δημοσίευση. 

         Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


