
Αριθμός απόφασης 73/2022 

(αριθμός κατάθεσης αγωγής: ..../2020) 

                                          ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

(ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ) 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Διονυσία Σαββοπούλου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε από τη 

Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Πατρών, Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα Χρυσούλα 

Κατσαΐτη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, για να δικάσει την από 

03.07.2020 και με αριθμ. εκθ.καταθ. .../03.07.2020 αγωγή μεταξύ: 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: .... κατοίκου ..., επί της οδού ... αριθμ. ., με ΑΦΜ: ..., ο οποίος παραστάθηκε 

στο ακροατήριο μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Νικόλαου Γρίβα (με AM ΔΣ Πειραιά 

3310), ο οποίος προσκόμισε το υπ’ αριθμ. .... γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων 

του Δικηγορικού Συλλόγου ..... και κατέθεσε προτάσεις. 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ....., κατοίκου .., επί της οδού .., με ΑΦΜ: .., η οποία παραστάθηκε στο 

ακροατήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Σουλτανά-Βαρέση (με AM ΔΣ Πατρών 

691), η οποία προσκόμισε το υπ’ αριθμ. ... γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του 

Δικηγορικού Συλλόγου .. και κατέθεσε προτάσεις. 

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 03.07.2020 αγωγή του η οποία κατατέθηκε με αριθμ. εκθ. 

καταθ. .../03.07.2020 ενώπιον της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου, η οποία 

προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 22.01.2021 οπότε και δεν εκφωνήθηκε 

ελλείψει υποβολής δήλωσης περί μη εξέτασης μαρτύρων την προτεραία ημέρα της δικασίμου 

δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 3060/2021 (ΦΕΚ 89/Β/16-01-2021) Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουάριου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00. Κατόπιν με πράξη του Διευθύνοντος 

το Πρωτοδικείο Πατρών η συζήτηση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που 

αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν 

δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους. 

                                               ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

                                                   ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

I. Με τον Ν. 4800/2021 (ΦΕΚ Α 81/21.5.2021) περί «Μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τις σχέσεις 

γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 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 του Αστικού Κώδικα), ως 

ίσχυαν ιδίως μετά τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, η οποία συντελέσθηκε με τον Ν. 

1329/1983 και εναρμόνισε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα προς το άρθρο 4 παρ. 2 του 



Συντάγματος για την ισότητα των φύλων και προς το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος για την 

προστασία της παιδικής ηλικίας. Η ισχύς του άνω νόμου, ως προς τα ανωτέρω Κεφάλαια, αρχίζει 

από τις 16.9.2021 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η` άρθρο 30), ενώ κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 18 

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε") 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, ενώ 

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 F 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. Το Κεφαλαίο A, 

υπό τον τίτλο «Σκοπός και Αντικείμενο», 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). 

ΙΙα. Από τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 και 1520 του ΑΚ όπως 

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

ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει την 

ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον 

προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του), επί πλέον δε και τη διοίκηση της περιουσίας του και 

την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο 

ή την περιουσία του. Στην περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής 

συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο 

συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς, ωστόσο οι 

γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. 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 η κοινή άσκηση της γονικής 

μέριμνας, στην περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής 

συμβίωσης, ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων ή δικαστική απόφαση. Με τη νέα 

ρύθμιση της ΑΚ 1513, η συνέχιση της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας μπορεί να 

αποκλειστεί μόνο με συμφωνία των γονέων ή με απόφαση του Δικαστηρίου στο οποίο μπορεί 

να προσφύγει ο κάθε γονέας εφόσον όμως συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1514 παρ. 

2 ΑΚ και όχι σε κάθε περίπτωση. Με την έννοια αυτή, η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 

σύμφωνα με το νέο δίκαιο είναι υποχρεωτική, αφού ισχύει εκ του νόμου και ανεξάρτητα από το 

εάν τη θέλουν οι γονείς. Με τον όρο «εξακολουθούν» καταφάσκεται η αναγκαιότητα 

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

πριν από το 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 η διάσταση, το διαζύγιο, η διακοπή της συμβίωσης ή η ακύρωση του γάμου των γονέων, 

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 

προσωπικότητας, η οποία είναι κοινωνικά ίσης αξίας και εξίσου σπουδαία. 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». Με βάση την ως άνω 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. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αρκεί, απλώς, η διαφωνία των γονέων, για να 

απονείμει ο δικαστής, κατά το υποκειμενικό περί δικαίου αίσθημα ή κατά τις αντιλήψεις που 

επικρατούν μέχρι σήμερα στη νομολογία, την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού στον έναν 

γονέα. Πιο συγκεκριμένα, αν δεν συντρέξει σπουδαίος λόγος, που εγκυμονεί κινδύνους για το 

παιδί (περίπτωση κακοποιητικού, ψυχικά διαταραγμένου ή παντελώς αδιάφορου γονέα) ή αν 

δεν συντρέξει πραγματική αδυναμία άσκησης της συνεπιμέλειας από τον ένα γονέα λόγω της 

νόμιμης μετεγκατάστασης του παιδιού σε άλλη πόλη ή χώρα, δε νοείται ανάθεση της 

αποκλειστικής επιμέλειας στον άλλον γονέα ή έστω κατανομή της επιμέλειας, που μόνο κατ’ 

επίφαση θα επέτρεπε την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και 

φροντίδα του παιδιού, όπως λ.χ. με την ανάθεση στον έναν γονέα μόνο των ζητημάτων υγείας 

του παιδιού διότι, διαφορετικά, ο δικαστής θα υπερέβαινε τα ακραία όρια της διακριτικής του 

ευχέρειας και θα ερμήνευε ή/και θα εφάρμοζε εσφαλμένα το άρθρο 1514. (Βλ. Αναστάσιο 

Βαλτουδη, Συνεπιμέλεια και 

εναλλασσόμενη κατοικία στο νέο οικογενειακό δίκαιο, ΕλλΔνη 4, 2021 σελ. 999). 

II. β Ως 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 είναι το «βέλτιστο συμφέρον του τέκνου», που αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη του ανηλίκου σε μια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Ο όρος «βέλτιστο 

συμφέρον» κατ’ ουσίαν, αποδίδει την προισχύσασα έννοια του «συμφέροντος του τέκνου» και 

επομένως, δεν εισάγεται διά του νέου όρου «βέλτιστο συμφέρον» καμία διαφοροποίηση σε 

σχέση με το προϊσχύσαν δίκαιο ως προς την έννοια και το περιεχόμενο της αόριστης νομικής 

έννοιας του συμφέροντος του παιδιού, (βλ. αναλυτικά, Λέκκα Γεώργιο, Η επιμέλεια του παιδιού 

κατά τον Αστικό Κώδικα, Μετά το Ν.4800/2021, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2021, 

σελ. 163 επομ, Φουντεδάκη Κατερίνα, Το νέο δίκαιο των σχέσεων γονέων και τέκνων, Οι αλλαγές 

που επέφερε στον Αστικό Κώδικα ο Ν. 4800/2021, σελ. 24 επομ.). 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. Όμως, η ενδεικτική απαρίθμηση κάποιων εκ 

των παραμέτρων που πρέπει να λάβει υπόψιν του Δικαστήριο, όπως αυτές εκτίθενται κατά το 

νέο άρθρο 1511 του ΑΚ, προτάσσουν κυρίως τα «συμφέροντα» των γονέων και όχι των τέκνων. 

Πλην, όμως, το κανονιστικό νόημα της αόριστης νομικής έννοιας υπερτερεί έναντι κάθε άλλου 

έννομου συμφέροντος κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας (λχ του συμφέροντος των γονέων, 

των απώτερων ανιόντων, τρίτων προσώπων που έρχονται σε κοινωνική επαφή με το παιδί) (βλ. 

Λέκκα Γεώργιο, ο.π σελ. 63 επομ.). Για παράδειγμα, «η ικανότητα και η πρόθεση καθενός εκ των 

γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου» είναι στοιχείο κατά βάση ξένο για το συμφέρον 

του παιδιού και σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να αναδεικνύεται σε κυρίαρχο, (βλ. αναλυτικά 

Φουντεδάκη Κατερίνα, ο.π, σελ. 24 επομ.). Γνώμονας για τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου 

είναι μόνο το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, όπως τούτο κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση χωριστά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης. (ΕφΠειρ 298/2021 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ. Σχόλιο Ιωάννη Βαλμαντώνη στην ως άνω απόφαση, ΕλλΔνη 4/2021, σελ.1188 επομ). Η 

σύμφωνη με το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις ερμηνεία της διάταξης, ιδίως σύμφωνα με 

το Διεθνές Σύμφωνο Προστασίας των Δικαιωμάτων του παιδιού, πρέπει να οδηγεί τον 

εφαρμοστή του δικαίου στην εξατομικευμένη κρίση χωρίς δέσμευση από τα κριτήρια του 

άρθρου 1511 ΑΚ, τα οποία πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά καθώς μπορεί να μην έχουν σχέση 

με το κρινόμενο από το Δικαστήριο θέμα και άλλοτε να οδηγούν σε λύσεις αντίθετες προς το 

συμφέρον του παιδιού, (βλ. Φουντεδάκη Κατερίνα,ο.π, σελ. 24 επομ.). 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)]. 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, οι έως τότε 

δεσμοί του τέκνου με τους γονείς και (τυχόν) αδελφούς του, ενώ μεγάλης σημασίας είναι και η 

κατά το δυνατόν μικρότερη διατάραξη του μέχρι τούδε τρόπου ζωής του παιδιού, έτσι ώστε να 

διαφυλαχθεί, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο ψυχικός και συναισθηματικός κόσμος του, 

δεδομένου ότι η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων, με συνεπακόλουθο και τη 

διάσπαση της οικογενειακής συνοχής, έχει ήδη κλονίσει την ψυχική ισορροπία και την αίσθηση 

ασφάλειας του τέκνου. Η μικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν 

κυρίαρχο κατά νόμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του ανηλίκου αναφορικά 

με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας στον ένα από τους γονείς του, γιατί η 

άποψη, ότι η γονική μέριμνα των μικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη μητέρα τους 



λόγω του ότι έχουν ανάγκη της μητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να 

ισχύει, κατά τις νεότερες ιατρικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, μόνο για την νηπιακή 

ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη μητέρα, ενώ για το 

μεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη διαμόρφωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. (ΑΠ 426/2021, ΑΠ 616/2020, ΑΠ 1175/2020, ΑΠ 

1016/2019, ΑΠ 1422/2019, ΑΠ 824/2018, ΑΠ 550/2017, ΑΠ 1612/2017, ΑΠ 317/2015, ΕφΠειρ 

298/2021 όλες δημοσιευμένες σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Έτσι, υπό το κράτος της κατάστασης αυτής, το 

συμφέρον του ανηλίκου μπορεί να επιβάλει να συμβιώνει τόσο με τη μητέρα του όσο και με τον 

πατέρα του και ακολούθως, εφόσον έτσι προκαλείται η μικρότερη δυνατή διατάραξη του τρόπου 

ζωής του, να ανατίθεται η άσκηση της επιμέλειας αυτού από κοινού στη μητέρα και στον πατέρα 

του, δηλαδή να γίνεται χρονική (ή εναλλασσόμενη) κατανομή αυτής ανάμεσα στους δύο γονείς, 

ενώ και η γονική μέριμνα να ανήκει από κοινού στους δυο τους, οι οποίοι θα οφείλουν να 

φροντίζουν για την ομαλή ανάπτυξη και το καλό του τέκνου τους από κοινού. Η έλλειψη δε 

συνεργασίας των γονέων δεν πρέπει να συνιστά εμπόδιο για την επιλογή της χρονικής κατανομής 

της επιμέλειας (ΕφΠειρ 298/2021, ΜΠρΠειρ 1267/2021 δημοσιευμένες σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 

Επιπλέον, η τυχόν εξάρτηση της χρονικά κατανεμημένης γονικής μέριμνας ή επιμέλειας από τη 

διάθεση συνεργασίας των γονέων αποδυναμώνει τη συγκεκριμένη λύση, διότι αφήνει τη 

δυνατότητα στον γονέα που είναι περισσότερο συναισθηματικά δεμένος με τα παιδιά να τα 

επηρεάσει σε βάρος του άλλου γονέα και να επιτύχει μέσω της άρνησής του να συνεργαστεί για 

μια τέτοια λύση, το μείζον, ήτοι να ασκεί αυτός αποκλειστικά τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια των 

τέκνων, περιθωριοποιώντας τον άλλο γονέα. 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. 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 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 (βλ. ΑΠ 434/2020 ΤΝΠ 

ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1016/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 298/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 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. 

III. Διάκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ της χρονικής κατανομής της άσκησης της επιμέλειας 

μεταξύ των γονέων και της εναλλασσόμενης διαμονής (κατοικίας) του τέκνου. Η πρώτη συνιστά 



μορφή κατανομής της άσκησης της γονικής μέριμνας κατά την οποία οι γονείς ασκούν εναλλάξ 

τη γονική μέριμνα με περιοδικότητα και συνεπάγεται ότι το παιδί έχει εναλλασσόμενη κατοικία 

στον τόπο της κατοικίας του γονέα του, ο οποίος στο πλαίσιο αυτό ασκεί μόνος του κάθε φορά 

τις πράξεις επιμέλειας του παιδιού για όλα τα θέματα, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν στον 

πυρήνα, κατ` άρθρο 1519 παρ. 1 ΑΚ. Αντιθέτως, η εναλλασσόμενη διαμονή μπορεί να διαταχθεί 

από το Δικαστήριο αυτοτελώς, χωρίς την κατανομή της άσκησης της επιμέλειας, οπότε οι γονείς 

εξακολουθούν να ασκούν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού (συνεπιμέλεια) σύμφωνα με 

τον κανόνα της 1513 εδ α`ΑΚ, με εξαίρεση μόνο εκείνες τις πράξεις επιμέλειας κατ’ άρθρο 1513 

εδ. β`ΑΚ, που μπορεί να επιχειρεί κάθε φορά μόνος του ο γονέας με τον οποίο διαμένει εκ 

περιτροπής το παιδί. Έτσι με τον κανόνα της διάταξης 1513 ΑΚ αποσυνδέεται ο τόπος διαμονής 

του παιδιού από την άσκηση της επιμέλειας. Συνεπώς, το παιδί μπορεί να διαμένει με τον έναν 

γονέα και η επιμέλεια να ασκείται από κοινού, με εξαίρεση τις πράξεις της επιμέλειας του 

άρθρου 1513 εδ. β` ΑΚ, και επίσης (a fortiori) το παιδί να διαμένει εναλλακτικά και με τους δύο 

γονείς και η επιμέλεια να ασκείται από κοινού ή ακόμα και από τον έναν γονέα. Το Δικαστήριο 

στο πλαίσιο της δυνατότητας που έχει, κατ? άρθρο 1513 παρ. 3 ΑΚ, να εξειδικεύσει τον τρόπο 

άσκησής της γονικής μέριμνας στα κατ’ ιδίαν θέματα, μπορεί εφόσον με τον τρόπο αυτό 

προάγεται το συμφέρον του συγκεκριμένου τέκνου, να αποφασίσει ως τόπο διαμονής του 

παιδιού εναλλασσόμενα τον τόπο κατοικίας καθενός από τους γονείς του (εναλλασσόμενη 

κατοικία), (βλ. αναλυτικά, Βαλμαντώνη Ιωάννη Πρ. Πρωτοδικών, Η εναλλασσόμενη κατοικία 

τέκνου, Εισήγηση στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Εθνική Σχολή Δικαστών,). Καθοριστικό ρόλο 

για της επιλογή της εναλλασσόμενης κατοικίας από το Δικαστήριο έχει η γνώμη του παιδιού που 

εκδήλωσε την επιθυμία να μην αποχωριστεί τους δυο γονείς του, η επιτυχής εφαρμογή της 

χρονικής κατανομής για πολλά χρόνια, η ανάλωση αρκετού χρόνου με τα τέκνα του από το γονέα 

που δεν συγκατοικεί μαζί τους και η μη ύπαρξη άλλου κατιόντος. (ΜΠρΠατρ 895/2021, ΜΠρΠειρ 

507/2021, ΜΠρΠειρ 1267/2021, ΜΠρΡεθ 283/2021, ΜΠρΠειρ 1274/2020, ΜΠρΑΘ 60/2017, 

ΜΠρΞανθ 250/2016, ΜΠρΑΘ 5652/2018, όλες δημοσιευμένες σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εάν η 

εναλλασσόμενη κατοικία δεν προάγει το συμφέρον του παιδιού (λ.χ επειδή οι γονείς ζουν σε 

διαφορετική πόλη ή σε μεγάλη απόσταση ο ένας από τον άλλο, τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα 

με τον ένα γονέα, ο ένας γονέας μένει μακριά από το κέντρο των σχολικών, των εξωσχολικών και 

των κοινωνικών δραστηριοτήτων), συμπληρωματικό πυλώνα της από κοινού άσκησης της 

επιμέλειας του παιδιού από τους γονείς του αποτελεί η ενίσχυση του δικαιώματος επικοινωνίας 

του παιδιού με το γονέα με τον οποίο δε διαμένει, ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 

την ουσιαστική συμμετοχή των δυο γονέων στην ανατροφή και στην φροντίδα του. (βλ. 

αναλυτικά Λέκκα Γεώργιο, ο.π, σελ. 224 επομ). 

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι τέλεσε θρησκευτικό γάμο κατά τον τύπο της 

Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με την εναγόμενη στις 15.10.2005 και ότι από το γάμο τους 

αυτό απέκτησαν δυο τέκνα: τη ... που γεννήθηκε στις 07.01.2009 και το ... που γεννήθηκε στις 

30.05.2013. Ότι οι μεταξύ τους εντάσεις τους οδήγησαν να διακόψουν την έγγαμη συμβίωσή 

τους. Ότι δυνάμει της υπ. αριθμ. 326/2017 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (Διαδικασία 

Εκούσιας Δικαιοδοσίας) απαγγέλθηκε η συναινετική λύση του γάμου τους και ότι επικυρώθηκε 

η συναφθείσα συμφωνία μεταξύ τους σχετικά με τα ζητήματα της ανάθεσης της επιμέλειας, της 

καταβολής διατροφής και της επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα. Ότι ειδικότερα συμφώνησαν 

ότι η γονική μέριμνα θα συνεχίζει να ασκείται από κοινού και ότι η επιμέλεια θα ασκείται 

αποκλειστικά από την εναγόμενη μητέρα των τέκνων. Ότι με την πάροδο των ετών ο ίδιος έχει 



δημιουργήσει έναν στενό συναισθηματικό δεσμό με τα τέκνα του, ότι επιθυμεί να αναλάβει και 

αυτός από κοινού την επιμέλεια αυτών και ότι αυτό είναι σε όφελος των ανήλικων τέκνων του. 

Με βάση αυτό το ιστορικό αιτείται: α. Να ανατεθεί η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων από κοινού 

στους διαδίκους και περαιτέρω να εφαρμοστεί το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας των 

τέκνων με τη διαμονή αυτών για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών στην οικία του και 

για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών στην οικία της εναγόμενης, β. Να ρυθμιστεί το 

δικαίωμα της επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα κατά το χρονικό διάστημα που δε θα 

διαμένει με αυτά κατά τον τρόπο που αναλυτικά ορίζεται στην υπό κρίση αγωγή. Με αυτό το 

περιεχόμενο και αίτημα, η παρούσα αγωγή παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του 

παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 17 αρ. 2, 22, 

ΚΠολΔ), προκειμένου να δικαστεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, 

το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 592 παρ. 3 α, β, 593-602, 610-613 ΚΠολΔ). Είναι 

ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1516, 

1518, 1520 ΑΚ, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την ισχύ του Ν. 4800/2021 και 592 επ. του 

ΚΠολΔ. Τηρήθηκε δε η προϋπόθεση για το παραδεκτό της ένδικης συζήτησης, ήτοι η ενημέρωση 

του ενάγοντος για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση (κατ’ άρθρο 3 παρ.2 

του Ν.4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση 

προς Οδηγία 2008/52 κ.λ.π. διατάξεις»), όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο από 

03.07.2021 έγγραφο ενημέρωσης για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση 

και περαιτέρω προσκομίζεται, κατ’ άρθρο 7 παρ.4 του Ν.4640/2019, το από 16.10.2020 πρακτικό 

περάτωσης της αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας διαμεσολάβησης. Επομένως, η ένδικη αγωγή 

πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι δεν 

ευοδώθηκε, η κατ’  άρθρο 611 ΚΠολΔ, απόπειρα του Δικαστηρίου για τη συμβιβαστική επίλυση 

της διαφοράς μεταξύ των διαδίκων. 

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, οι οποίοι εξετάστηκαν στο ακροατήριο με την 

επιμέλεια των διαδίκων, οι καταθέσεις των οποίων καταχωρήθηκαν στα ταυτάριθμα με την 

παρούσα απόφαση πρακτικά της συνεδρίασης αυτής, από την ανωμοτί εξέταση των διαδίκων, 

οι καταθέσεις των οποίων καταχωρήθηκαν στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά 

της συνεδρίασης αυτής, από την προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ανήλικο τέκνο 

των διαδίκων που γεννήθηκε στις 07.01.2009, από τις νομίμως προσαγόμενες μετ’ επικλήσεως 

σε φωτοαντίγραφο φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 αρ. 

1 περιπτ.γ, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 του ΚΠολΔ), συμπεριλαμβανομένων και των 

προσκομιζόμενών μετ’ επικλήσεως από τους διαδίκους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mails) τα οποία εμπίπτουν στην έννοια του ιδιωτικού εγγράφου ως μηχανικής απεικόνισης 

του άρθρου 444 στ. 3 ΚΠολΔ, (βλ. ΕφΑιγ 50/2020, ΕφΑθ 215/2019, ΕφΠειρ 46/2014, όλες 

δημοσιευμένες σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται 

και προσκομίζουν, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, χωρίς 

να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς και από τα διδάγματα της 

κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 

ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα πραγματικά 

περιστατικά: Οι διάδικοι σύναψαν στις 15.10.2005 θρησκευτικό γάμο κατά τον τύπο της 

Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Ιερό Ναό στα ... του Νομού ..., (όπως αποδεικνύεται από 

το προσκομιζόμενο υπ.αριθμ.πρωτ. ... ακριβές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου του 

Ληξιαρχείου ....) Από το γάμο τους οι διάδικοι απέκτησαν δυο (2) τέκνα, τη ... που γεννήθηκε στις 



07.01.2009 ηλικίας δώδεκα (12) ετών κατά την συζήτηση της παρούσας και το …………. που 

γεννήθηκε στις 30.05.2013, ηλικίας οχτώ (       ετών κατά την συζήτηση της παρούσας (όπως 

αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο υπ.αριθμ.πρωτ. ../2014 ακριβές αντίγραφο 

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ...). Η έγγαμη συμβίωσή τους όμως δεν 

εξελίχθηκε ομαλά και διασπάστηκε εξαιτίας προβλημάτων, αναγόμενων κυρίως στις 

διαφορετικές τους ιδιοσυγκρασίες και στην αδυναμία τους να επιλύουν με τρόπο συναινετικό 

τα ζητήματα της καθημερινότητας τους με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε συνεχείς 

αντιπαραθέσεις και σε συναισθηματική αποξένωση. Κατόπιν κατέθεσαν την από 23.01.2017 

κοινή αίτησή τους περί έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Δυνάμει της υπ.αριθμ. 326/2017 

απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) απαγγέλθηκε η 

συναινετική λύση του μεταξύ αυτών τελεσθέντος γάμου και περαιτέρω επικυρώθηκε η από 

23.01.2017 έγγραφη συμφωνία των διαδίκων περί της ρύθμισης των ζητημάτων της επιμέλειας, 

της διατροφής και της επικοινωνίας. Ειδικότερα, δυνάμει της ως άνω συμφωνίας οι διάδικοι 

συμφωνήσαν ότι η γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους θα ασκείται από κοινού και ότι η 

επιμέλεια των τέκνων θα ασκείται αποκλειστικά από την εναγόμενη μητέρα αυτών. Περαιτέρω, 

συμφωνήθηκε ότι ο ενάγων θα καταβάλει εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και για 

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών ως διατροφή το ποσό των διακοσίων (200,00?) ευρώ και 

συγκεκριμένα το ποσό των εκατόν είκοσι (120,00?) ευρώ για τη... και το ποσό των ογδόντα 

(80,00€) ευρώ για τον .... . Επίσης ρητά συμφωνήθηκε ότι μετά την παρέλευση των τριών (3) ετών 

το ποσό της καταβαλλόμενης διατροφής από τον ενάγοντα θα επαναπροσδιορίζεται κατόπιν 

νεότερης συμφωνίας των διαδίκων. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι ο ενάγων πατέρας των 

ανήλικων τέκνων μετά από τη μετοίκηση από την οικογενειακή στέγη, θα έχει το δικαίωμα 

επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα ως εξής: α) Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από ώρα 16.30 μ.μ. έως 

21.00 μ.μ., β) Κάθε πρώτο και τρίτο Παρασκευοσαββατοκύριακο εκάστου μηνός, από ώρα 14.00 

μ.μ. το μεσημέρι της Παρασκευής έως ώρα 21.00 μ.μ. το βράδυ της Κυριακής, γ) Στις γιορτές των 

Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς από 23 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ. έως και 30 Δεκεμβρίου για 

τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό και ώρα 22.00 μ.μ. και από 30 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ. 

έως 5 Ιανουάριου και ώρα 22.00 μ.μ. για τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δ) στις εορτές του 

Πάσχα από Κυριακή των Βαΐων και ώρα 10.00 π.μ. έως και Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 22.00 

μ.μ. για τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό και από Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 10.00 π.μ. έως 

και Κυριακή του Θωμά και ώρα 22.00 μ.μ. για τα έτη που ήγουν σε ζυγό αριθμό, ε) στις θερινές 

διακοπές δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα Ιούλιο και δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα Αύγουστο 

κατόπιν συνεννόησης των διαδίκων. Συμφωνήθηκε δε η καθημερινή ακώλυτη τηλεφωνική 

επικοινωνία του πατέρα των ανήλικων τέκνων με τα ανήλικα τέκνα. Ακολούθως με το ως άνω 

ιδιωτικό συμφωνητικό συμφωνήθηκε μεταξύ των διαδίκων ότι για το χρονικό διάστημα που η 

εναγόμενη θα απουσιάζει από την οικία-οικογενειακή στέγη για επαγγελματικούς λόγους, τα 

ανήλικα τέκνα θα παραμένουν με τον ενάγοντα καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της απουσίας της, 

ενώ συγχρόνως και έως την επαγγελματική μετάθεση της εναγόμενης από το .. στην .., 

συμφωνήθηκε να παραμένει ο ενάγων καθημερινά με τα ανήλικα τέκνα, από ώρα 08.00 π.μ. το 

πρωί έως 18.00 μ.μ. το απόγευμα, οπότε και θα επιστρέφει η εναγόμενη από την εργασία της. 

Μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4800/2021 ο οποίος εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις, 

η γονική μέριμνα ακόμα και στην περίπτωση διαζυγίου των γονέων κατ’ άρθρο 1513 ΑΚ, 

συνεχίζει να ασκείται από κοινού και εξίσου από τους δυο γονείς, πλην όμως οι γονείς έχουν 

δικαίωμα να παρεκκλίνουν από τον ως άνω κανόνα με ιδιαίτερη συμφωνία αυτών. Εν 



προκειμένω, δυνάμει της από 23.01.2017 έγγραφης συμφωνίας, οι διάδικοι συμφώνησαν η 

επιμέλεια των ανήλικων τέκνων να ασκείται αποκλειστικά από την εναγόμενη και ρυθμίστηκε το 

δικαίωμα επικοινωνίας των τέκνων με τον ενάγοντα. Με την ένδικη αγωγή, ο ενάγων ζητεί όπως 

μεταρρυθμιστεί η ως άνω συμφωνία με την εναγόμενη προκειμένου η γονική μέριμνα να 

ασκείται από κοινού και εξίσου με την εναγόμενη μητέρα των τέκνων η οποία πρέπει να 

συνδυαστεί με την εναλλασσόμενη κατοικία των ανήλικων τέκνων. Από την αποδεικτική 

διαδικασία αποδείχθηκε ότι η μητέρα των ανήλικων τέκνων, η οποία διαμένει με τα τέκνα, 

διαπνέεται από αισθήματα αμέριστης αγάπης για αυτά, τα φροντίζει με ιδιαίτερη στοργή, 

αφοσίωση και τρυφερότητα, επιδεικνύοντας το μέγιστο ενδιαφέρον, είναι δε ικανή και άξια να 

τα διαπαιδαγωγήσει με ηθικές αρχές, συμβάλλοντας θετικά στην ομαλή ψυχοσωματική και 

πνευματική τους ανάπτυξη. Τα τέκνα, έχουν αναπτύξει μαζί της έναν ισχυρό συναισθηματικό 

δεσμό και αισθάνονται χαρούμενα στο περιβάλλον στο οποίο διαβιούν. Παράλληλα, όμως 

αποδείχθηκε ότι και ο ενάγων τρέφει αισθήματα βαθιάς αγάπης προς αυτά και παρά τη διακοπή 

της έγγαμης συμβίωσής του με την εναγόμενη και την επακόλουθη μη συγκατοίκησή του με 

αυτά, έχει επιδείξει ειλικρινή διάθεση προκειμένου να διατηρήσει και να αναπτύξει το 

συναισθηματικό του δεσμό μαζί τους, επιδεικνύοντας σταθερά γνήσιο ενδιαφέρον για την 

ομαλή ανάπτυξή τους. Μετά τη λύση του γάμου των διαδίκων, ο ενάγων μετοίκησε από την 

οικογενειακή κατοικία, η οποία ευρίσκεται επί της οδού ...... και πλέον διαβιοί σε μισθωμένη 

οικία κείμενη στην ..., επί της οδού ...., εμβαδού 81,05 τ.μ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 

διακοσίων (200,00) μέτρων από την οικογενειακή κατοικία στην οποία διαβιούν τα τέκνα με την 

εναγόμενη, σε απόσταση πεντακοσίων (500,00) μέτρων από το ... Γυμνάσιο όπου φοιτεί η 

ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων και σε απόσταση οχτακοσιών (800,00) μέτρων από το .... 

δημοτικό σχολείο στο οποίο φοιτεί το ανήλικο άρρεν τέκνο των διαδίκων (όπως αποτυπώνεται 

από την προσκομιζόμενη έγγραφη εκτύπωση από την εφαρμογή googlemaps). Από τη μετοίκηση 

του ενάγοντος από την οικογενειακή κατοικία και μετά την υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού 

συμφωνητικού, ο ενάγων ακολουθεί με συνέπεια το συμφωνημένο πρόγραμμα επικοινωνίας με 

τα ανήλικα τέκνα του. Έχει δημιουργήσει δε στη μισθωμένη οικία του ξεχωριστό δωμάτιο για τα 

ανήλικα τέκνα και η οικία του είναι πλήρως εξοπλισμένη με οτιδήποτε τα ανήλικα τέκνα 

χρειάζονται για να διασφαλιστεί η άνετη διαμονή τους, η ψυχαγωγία τους αλλά και η εκπλήρωση 

των σχολικών του υποχρεώσεων. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της επιβολής των περιοριστικών 

μέτρων λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, τα ανήλικα τέκνα περνούσαν μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα από το συμφωνηθέν δυνάμει του από 23.01.2017 συμφωνητικού των διαδίκων, στην 

οικία που διαμένει ο ενάγων, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί έτι περισσότερο ο δεσμός μεταξύ 

τους. Ο εναγών κατά το παρελθόν και όταν η εναγόμενη για εκπαιδευτικούς σκοπούς απούσιαζε 

για μικρά χρονικά διαστήματα εκτός της πόλης των Πατρών είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου την 

φροντίδα των τέκνων. Τούτο μάλιστα αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας διά του από 

23.01.2017 ιδιωτικού συμφωνητικού των διαδίκων. Αλλωστε, η εργασία του ενάγοντος ως 

τεχνικού υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο και το ευέλικτο ωράριο της εργασίας του (έως τη 13.30 

μ.μ. κάθε ημέρα με δυνατότητα τηλεργασίας) του επιτρέπει να έχει ελεύθερο χρόνο 

προκειμένου να ασχοληθεί με τις πατρικές του υποχρεώσεις. Επιπροσθέτως, αποδείχθηκε ότι 

συμμετέχει ενεργά στο σχολικό και εξωσχολικό πρόγραμμα των τέκνων, επιδεικνύει ενδιαφέρον 

για αυτά και επιζητά συνεχώς περισσότερο χρόνο για να τα βλέπει. Εξάλλου, η ικανότητα του 

ενάγοντος ως κατάλληλου να ανταποκριθεί με επάρκεια και υπευθυνότητα στο ρόλο του ως 

συνασκούντος την επιμέλεια των τέκνων δεν αμφισβητείται από την εναγόμενη. Περαιτέρω, από 



την προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με το μεγαλύτερο τέκνο των διαδίκων .., ηλικίας 

δώδεκα (12) ετών κατά την συζήτηση της παρούσας (σημειώνεται ότι το Δικαστήριο δεν ήρθε σε 

προσωπική επικοινωνία με το άρρεν τέκνο των διαδίκων ηλικίας 8 ετών, καθότι κρίθηκε ότι δε 

διαθέτει την ωριμότητα προς τούτο), προέκυψε εναργώς ότι η ανήλικη αισθάνεται έντονα την 

απουσία του πατέρα της και ότι επιθυμεί να έχει επικοινωνία μαζί του σε μεγαλύτερη έκταση. 

Προέκυψε, επίσης ότι η ανήλικη δεν καταφέρνει να επικοινωνήσει με τον πατέρα της όσο συχνά 

επιθυμεί. Η ανήλικη εμφανίσθηκε κατασταλαγμένη, παρά το νεαρό της ηλικίας της, ως προς την 

επιθυμία της να ζήσει περισσότερες στιγμές στην οικία του πατέρα της όπου αυτή και ο αδερφός 

της έχουν ένα πλήρως εξοπλισμένο για τις ανάγκες τους δωμάτιο, ενώ εκδήλωσε συναισθήματα 

αγάπης και για τους δύο γονείς της. Επιπλέον προέκυψε ότι τα τέκνα περνούν ευχάριστες στιγμές 

και με τους δυο γονείς τους και στις δυο οικίες αυτών, ανεξαρτήτως των διαφωνιών μεταξύ 

αυτών. Κατέστη λοιπόν σαφές ότι η ανήλικη κόρη των διαδίκων, της οποίας τη βούληση το 

Δικαστήριο τούτο οφείλει να λάβει υπόψιν του μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, διότι 

κρίνεται ότι διαθέτει ωριμότητα και συγκρότηση, είναι δεκτική σε μια ρύθμιση σύμφωνα με την 

οποία ορισμένες ημέρες το μήνα θα ζει με τον πατέρα της και τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα θα 

ζει με την μητέρα της, ικανοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό την ανάγκη της να βρίσκεται και με 

τους δύο γονείς της, διατηρώντας παράλληλα την επικοινωνία με τον πατέρα της κατά το χρονικό 

διάστημα που δε θα διαμένει στην οικία του. Το μοναδικό επιχείρημα που προβάλλεται από την 

εναγόμενη προκειμένου να μην ακολουθηθεί ο κανόνας της από κοινού άσκησης της επιμέλειας 

των τέκνων τους και το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας των τέκνων τους, είναι η 

αδυναμία τους ως γονέων να επικοινωνούν αρμονικά και να συνεργάζονται προκειμένου να 

βρίσκουν λύσεις για τα ζητήματα που αφορούν στα τέκνα τους. Πράγματι, από τα 

προσκομιζόμενα και από τους δυο διαδίκους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και 

από την αποδεικτική διαδικασία καθίσταται κατανοητό ότι η επικοινωνία των διαδίκων είναι 

προβληματική, δοθέντος ότι δε δύνανται να συνεννοηθούν για τα πρακτικά ζητήματα της 

καθημερινότητας που αφορούν στην ανατροφή των τέκνων τους. Οι διαφωνίες τους 

δημιουργούν ένταση, η οποία μεταφέρεται και στην σχέση τους με τα ανήλικα τέκνα τους, τα 

οποία υφίστανται στις συνέπειες των προσωπικών τους αντιπαραθέσεων. Πάντως, σε κάθε 

περίπτωση οι αντιδικίες των διαδίκων δεν έχουν οξυνθεί σε τέτοιο βαθμό που κάθε επαφή 

μεταξύ τους να έχει καταστεί πλήρως αδύνατη. Οι οποιεσδήποτε διαφωνίες των διαδίκων που 

πηγάζουν από την προσωπική τους σχέση ως συζύγων, η οποία πλέον έχει τερματιστεί, 

επηρεάζουν και τη λήψη αποφάσεων για τη ζωή των τέκνων τους. Πλην, όμως, η αδυναμία των 

γονέων να συνεννοηθούν, δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη, κατά την άποψη που υιοθετεί 

το παρόν Δικαστήριο, ώστε να μην ακολουθηθεί ο κανόνας της από κοινού άσκησης της 

επιμέλειας από τους διαδίκους. Οι σχέσεις των γονέων θα πρέπει να εξομαλυνθούν και αυτοί να 

παραμερίσουν τις διαφωνίες τους ώστε να ανεύρουν κοινή γραμμή πλεύσης, καθώς 

αποφασιστικό κριτήριο πρέπει να είναι για αυτούς το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων τους, 

προκειμένου να δημιουργούν σε αυτά ένα ήρεμο περιβάλλον για να μεγαλώσουν. Οφείλουν, 

άλλωστε, ως γονείς, να θέσουν σε δεύτερη μοίρα τις διαφωνίες τους, ώστε να αποκτήσουν ένα 

ελάχιστο πεδίο συνεννόησης μεταξύ τους για τα ζητήματα των τέκνων τους, το οποίο κατά την 

κρίση του Δικαστηρίου μπορούν να επιτύχουν. Με βάση το άρθρο 1511 ΑΚ μετά από την 

τροποποίησή του από Ν. 4800/2021 η πρόθεση κάθε γονέα να σεβαστεί τα δικαιώματα του 

άλλου αναδεικνύεται μεν σε μια από τις παραμέτρους που λαμβάνει υπόψιν του Δικαστήριο για 

την δικαστική κρίση περί του τρόπου άσκησης της επιμέλειας, πλην, όμως, κατά τα προεκτεθέντα 



στη μείζονα σκέψη της παρούσας υπό στοιχείο ΙΙβ, το ανωτέρω κριτήριο δεν πρέπει να αποτελεί 

το καθοριστικό στοιχείο που θα ληφθεί υπόψιν από το Δικαστήριο προκειμένου να μορφώσει 

την πεποίθησή του σχετικώς με το πώς εξυπηρετηθεί καλύτερα ή έννοια του βέλτιστου 

συμφέροντος των τέκνων. Μάλιστα, κρίνεται ότι οι διαφωνίες των γονέων θα πρέπει να 

υποχωρήσουν έναντι στην έννοια του βέλτιστου συμφέροντος των ανήλικων τέκνων τους τους 

και όχι το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων να καμφθεί από τις προσωπικές διενέξεις των διαδίκων 

και να υποταχθεί σε αυτές, καθώς οι σχέσεις των διαδίκων ως παράμετρος είναι κριτήριο 

γονεοκεντρικό και όχι με γνώμονα τα ανήλικα τέκνα. Καταληκτικά, κρίνεται ότι το βέλτιστο 

συμφέρον των τέκνων στην προκειμένη περίπτωση εξυπηρετείται διά της ισόχρονης παρουσίας 

και των δυο γονέων στη ζωή τους και επομένως οι γονείς των τέκνων πρέπει να εστιάσουν μόνο 

στο συμφέρον αυτών, παραμερίζοντας τις, οποιεσδήποτε, αντιπαραθέσεις. Ενόψει δε των 

ανωτέρω, της καταλληλότητας των δύο γονέων και της θέλησής τους να ασχοληθούν 

συστηματικά με τα τέκνα τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 

1511 και 1514 παρ. 3 τελ. εδ, όπως ισχύουν, το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων, που πρέπει να 

προάγεται από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και στη φροντίδα 

τους, επιβάλλει την άσκηση της επιμέλειας τους στους διαδίκους από κοινού η οποία θα πρέπει 

να συνδυαστεί με την εναλλασσόμενη των τέκνων στις οικίες των γονέων τους. Η ως άνω λύση 

προκρίνεται λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα τέκνα βρίσκονται σε ηλικία (13 ετών και 8 ετών 

αντίστοιχα) που πρέπει να συναναστρέφονται εξίσου και με τους δύο γονείς τους και να περνούν 

ισότιμο χρόνο και με τους δύο τόσο στη διάρκεια της ημέρας, όσο και στη διάρκεια του μήνα. 

Στην ίδια λύση οδηγείται το παρόν Δικαστήριο αναφορικά και με τα δυο τέκνα των διαδίκων, 

καθώς κρίνεται ότι τα αδέρφια δεν πρέπει να χωριστούν και πρέπει να μένουν πάντοτε ενωμένα. 

Επομένως, με τον ανωτέρω τρόπο εξασφαλίζεται η συμμετοχή και των δυο γονέων στην 

ανατροφή των τέκνων και ενισχύονται οι δεσμοί των τέκνων με αμφότερους τους γονείς τους, 

περιορίζοντας έτσι τις αναπόφευκτα δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλεί το διαζύγιο στην 

ψυχολογία και την εν γένει προσωπικότητά τους. Κρίνεται, συνεπώς, ότι η από κοινού άσκηση 

της επιμέλειας των τέκνων από τους διαδίκους και η εναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων, είναι 

η πιο ενδεδειγμένη λύση προκειμένου τα τέκνα να είναι ψυχικά πλήρη, ευτυχισμένα και 

ικανοποιημένα, αφού θα βρίσκονται περισσότερες συνεχόμενες ημέρες με έκαστο των γονέων 

τους, λαμβάνοντας την αγάπη, τη φυσική παρουσία και την επικοινωνία που στερούνται όταν 

διαβιούν μόνο με τον ένα τους γονέα. Η λύση αυτή κρίνεται ότι δε διαταράξει τον εύθραυστο 

ψυχισμό των ανήλικων τέκνων, δοθέντος ότι: α) οι οικίες των γονέων είναι σε πολύ κοντινή 

απόσταση κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση των τέκνων και 

στις δύο χωριστές οικίες β) οι οικίες των διαδίκων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα 

σχολεία που φοιτούν τα ανήλικα τέκνα και επομένως αυτά θα συνεχίσουν την παρακολούθηση 

των σχολικών τους μαθημάτων στα ίδια σχολεία ώστε να μην στερηθούν τις σταθερές τους 

σχέσεις με τους συμμαθητές τους και με τους φίλους τους, γ) η ύπαρξη διαφορετικών κατοικιών 

δε θα επηρεάσει ούτε το εξωσχολικό πρόγραμμα των τέκνων και των δραστηριοτήτων αυτών και 

δ) τα τέκνα είναι εξοικειωμένα με τις οικίες και των δυο γονέων όπου περνούν αρκετό χρόνο και 

επομένως δε θα αλλάξουν οι συνήθειες και η καθημερινότητά τους, που σημαντικοί παράγοντες 

για τη διατήρηση της σταθερότητάς τους. Ακόμα, με την ύπαρξη της εναλλασσόμενης κατοικίας 

τα ανήλικα αποκτούν έναν πιο σταθερό τόπο κατοικίας, αφού θα αλλάζουν διαμονή μόνο μία 

φορά κάθε μήνα, ενώ με την συνέχιση της διαβίωσης των τέκνων αποκλειστικά με τη μητέρα 

τους και της επικοινωνίας με τον πατέρα κατά το πρόγραμμα επικοινωνίας τους, θα χρειάζονταν 



συνεχείς αλλαγές τόπου διαμονής και διανυκτερεύσεις 3 ή 4 φορές μηνιαίος, που θα διατάρασσε 

το καθημερινό τους πρόγραμμα και ιδίως τη δυνατότητα τους να είναι συνεπείς στις σχολικές 

τους υποχρεώσεις. Αλλωστε με τη ρύθμιση αυτή θα δοθεί η ευκαιρία στους διαδίκους να 

επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις τους ως προς το ζήτημα της μεταξύ τους συνεργασίας στο 

ζήτημα της ανατροφής των τέκνων τους, απαλύνοντας τις μεταξύ τους σφοδρές διενέξεις, με 

αμοιβαίες υποχωρήσεις. Εξάλλου, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι διαφωνίες των διαδίκων θα 

υποχωρήσουν σημαντικά με την ως άνω λύση, καθόσον εκπορεύονται κατά κύριο λόγο από το 

αίτημα του ενάγοντος να περνά περισσότερο χρόνο με τα ανήλικα τέκνα. Επίσης με την 

παραλλήλως προσδοκώμενη επίδειξη εκ μέρους των διαδίκων της αυξημένης υπευθυνότητας 

και ευαισθητοποίησης αλλά και συνεργασίας πιστεύεται ότι θα αποκατασταθεί το απαραίτητο 

κλίμα γαλήνης, ηρεμίας, σταθερότητας και ασφάλειας, που είναι αναγκαίο για την απρόσκοπτη 

εξέλιξη της συνολικής διαδικασίας ολοκληρώσεως της προσωπικότητας των ανηλίκων. Το 

Δικαστήριο επίσης δια της παρούσας απόφασης επισημαίνει ότι και οι δυο διάδικοι οφείλουν να 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη δημιουργία και στη διατήρηση ομαλής σχέσης και ψυχικού 

δεσμού των τέκνων και με τους δύο γονείς τους και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτονόητο είναι 

ότι ο πατέρας οφείλει να μην επηρεάζει αρνητικά τα τέκνα έναντι της μητέρας αλλά και η μητέρα 

να μην υπονομεύει με κανένα τρόπο τη σχέση των ανήλικων με τον πατέρα τους, ενόψει του ότι 

η άσκηση αρνητικής επίδρασης σε βάρος του άλλου γονέα και η δημιουργία προσκομμάτων στην 

επικοινωνία ή την άσκηση της επιμέλειας αποτελεί κακή άσκηση της επιμέλειας και μπορεί να 

οδηγήσει στην αφαίρεσή της. 

Ειδικότερα, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα (1-15 έκαστου μηνός) τα ανήλικα τέκνα 

θα διαμένουν στην οικία του ενάγοντος και κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα (από 16 

εκάστου μηνός έως το τέλος του μήνα αυτού) τα ανήλικα τέκνα θα διαμένουν στην οικία της 

εναγόμενης. Τα τέκνα θα παραλαμβάνει ο πατέρας την πρώτη (1η) ημέρα εκάστου μηνός από 

την οικία της μητέρας και ώρα 17.00 μμ. και θα τα επιστρέφει ο ίδιος τη δέκατη πέμπτη (15η) 

ημέρα κάθε μήνα και ώρα 20.30 μ.μ., ομοίως στην ως άνω οικία της εναγόμενης. Το πρόγραμμα 

αυτό θα ακολουθείται για όλους τους μήνες του χρόνου, 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. Επισημαίνεται ότι οι γονείς θα ασκούν από κοινού την 

επιμέλεια σύμφωνα με τον κανόνα της 1513 εδ α`ΑΚ. Ο γονέας με τον οποίο θα διαμένουν τα 

τέκνα κάθε δεκαπενθήμερο δεν μπορεί να ενεργεί μόνος του πράξεις επιμέλειας για τα ανήλικα 

τέκνα, με εξαίρεση μόνο τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας, τις πράξεις για την τρέχουσα 

διαχείριση της περιουσίας του και τις πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με τα 

άρθρα 1513 εδ. β` και 1516 εδ. α του ΑΚ), ενώ και κατά τα λοιπά η γονική μέριμνα θα ασκείται 

από κοινού από τους γονείς στο σύνολό της, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των παιδιών. 

Περαιτέρω, θα πρέπει να οριστεί ότι για κάθε διαφωνία των γονέων αναφορικά με τον ανωτέρω 

τρόπο άσκησης της κοινής επιμέλειας, πριν τη προσφυγή στο Δικαστήριο (βλ. άρθρο 1512 ΑΚ) θα 

πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται στάδιο διαμεσολάβησης, ο δε διαμεσολαβητής θα έχει τη 

δυνατότητα να καθορίσει και ένα ευρύτερο πλάνο της από κοινού άσκησης της επιμέλειας εκ 

μέρους των διαδίκων. Ο ενάγων κατά το χρονικό διάστημα που δε θα διαμένει με τα ανήλικα 

τέκνα, θα μπορεί να επικοινωνεί με αυτά, καθημερινά, τηλεφωνικά ή μέσω skype (ή άλλης 

διαδικτυακής εφαρμογής), από ώρα 20.30 μ.μ. έως 21.00 μ.μ. εφόσον δεν θα διαταράσσεται το 

πρόγραμμα σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων των ανήλικων τέκνων, απορριπτομένου 



του αιτήματος του ενάγοντος να ρυθμιστεί το δικαίωμα της επικοινωνίας του με τα τέκνα του με 

ευρύ τρόπο όπως συμφωνήθηκε από αυτούς δυνάμει του από 23.01.2017 ιδιωτικού 

συμφωνητικού, καθώς το συμφωνηθέν πρόγραμμα επικοινωνίας με τον ενάγοντα, είχε 

συνταχθεί με γνώμονα την συμφωνία αυτών περί της αποκλειστικής επιμέλειας των τέκνων από 

την εναγόμενη και με το δεδομένο ότι τα ανήλικα τέκνα θα διαβιούσαν αποκλειστικά στην οικία 

της μητέρας τους. Όμως με την παρούσα απόφαση και την από κοινού άσκηση της επιμέλειας 

σε συνδυασμό με την εναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων κρίνεται ότι ένα τόσο ευρύ πλαίσιο 

επικοινωνίας (δια ζώσης επικοινωνία και διανυκτέρευση στην οικία του ενάγοντος) θα 

διαταράξει τις σχέσεις των ανήλικων τέκνων με την εναγόμενη. 

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει δεκτή εν μέρει ως ουσιαστικά 

βάσιμη και πρέπει να ρυθμιστεί ο τρόπος άσκησης της από κοινού επιμέλειας των ανηλίκων 

τέκνων των διαδίκων, με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας των τέκνων στην κατοικία 

των γονέων τους, με τους οποίους θα διαμένουν εκ περιτροπής, δηλαδή με εναλλαγή του τόπου 

διαμονής των τέκνων, κατά την χρονική κατανομή, οπότε οι γονείς θα ασκούν από κοινού την 

επιμέλεια των τέκνων τους (συνεπιμέλεια) σύμφωνα με τον κανόνα της 1513 εδ α` ΑΚ, με 

εξαίρεση μόνο τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας, τις πράξεις επιμέλειας για την τρέχουσα 

διαχείριση της περιουσίας τους και πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα (άρθρα 1513 εδ. β` 

και 1516 εδ. α` ΑΚ), ενώ και κατά τα λοιπά η γονική μέριμνα θα ασκείται από κοινού από τους 

γονείς στο σύνολό της, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των παιδιών. Το πρόγραμμα αυτό θα 

ακολουθείται για όλους τους μήνες του χρόνου, 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 ενάγων κατά το χρονικό διάστημα που δεν θα διαμένει με τα ανήλικα τέκνα, θα 

μπορεί να επικοινωνεί με αυτά τηλεφωνικά ή μέσω skype, καθημερινά από ώρα 20.30 μ.μ. έως 

21.00μμ, εφόσον δεν θα διαταράσσεται το πρόγραμμα σχολικών και εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων των ανηλίκων. Επιπλέον, πρέπει να διαταχθεί αυτεπαγγέλτως από τούτο το 

Δικαστήριο η παράδοση των ανήλικων τέκνων από την εναγόμενη στον ενάγοντα κατά το 

ορισθέν ως άνω χρονικό διάστημα και πρέπει να απαγγελθεί αυτεπαγγέλτως κατά της 

εναγόμενης προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή ποσού πεντακοσίων 

(500,00€) ευρώ για κάθε παραβίαση της ως άνω διάταξης (βλ. Ευαγγελία Ποδηματά «Διαφορές 

από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση- Γενικό διαδικαστικό πλαίσιο και 

ειδικές παρατηρήσεις στις διατάξεις των νέων άρθρων 592-613 ΚΠολΔ όπως ισχύουν μετά τον ν. 

4335/2015» ΧρΙΔ 2015.641 επ. και ειδικότερα σελ. 656, ΕφΠειρ 298/2021 ΊΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επίσης, 

ορίζεται ότι για κάθε διαφωνία των γονέων αναφορικά με την άσκηση της κοινής επιμέλειας των 

τέκνων, πριν τη προσφυγή στο Δικαστήριο, θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται στάδιο 

διαμεσολάβησης, ο δε διαμεσολαβητής θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει και ένα ευρύτερο 

πλάνο της από κοινού άσκησης της επιμέλειας εκ μέρους των διαδίκων. Τέλος, δικαστικά έξοδα 

δεν επιδικάζονται σε βάρος της εναγόμενης, ελλείψει υποβολής αιτήματος προς τούτο από τον 

ενάγοντα. 

                                                ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων. 

 ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή. 



ΡΥΘΜΙΖΕΙ τον τρόπο άσκησης της από κοινού επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, με 

το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας των τέκνων στην κατοικία των γονέων τους, με τους 

οποίους θα διαμένουν εκ περιτροπής, δηλαδή με εναλλαγή του τόπου διαμονής των τέκνων, 

κατά την χρονική κατανομή, που ορίζεται στην αμέσως παρακάτω διάταξη, οπότε οι γονείς θα 

ασκούν από κοινού την επιμέλεια των τέκνων τους (συνεπιμέλεια) σύμφωνα με τον κανόνα της 

1513 εδ α`ΑΚ, με εξαίρεση μόνο τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας, τις πράξεις για την τρέχουσα 

διαχείριση της περιουσίας τους και τις πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα (άρθρα 1513 εδ. 

β` και 1516 εδ. α` ΑΚ), τις οποίες μπορεί να επιχειρεί κάθε φορά μόνος του ο γονέας με τον οποίο 

θα διαμένουν κάθε φορά τα παιδιά, ενώ και κατά τα λοιπά η γονική μέριμνα θα ασκείται από 

κοινού από τους γονείς στο σύνολό της, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των παιδιών. 

ΟΡΙΖΕΙ ως τόπο διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων εναλλασσόμενα τον τόπο κατοικίας 

καθενός από τους γονείς τους (εναλλασσόμενη κατοικία) με τον οποίο θα διαμένουν αυτά 

ταυτόχρονα κατά τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες ημέρες και ώρες, και ειδικότερα: Α) κατά 

το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα (1-15 εκάστου μηνός) τα ανήλικα τέκνα θα διαμένουν στην 

κατοικία του πατέρα τους ...... και Β) κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα (από 16 

εκάστου μηνός έως το τέλος του μήνα αυτού) ανήλικα τέκνα θα διαμένουν στην κατοικία της 

μητέρα τους ... ........ Τα τέκνα θα παραλαμβάνει ο πατέρας την πρώτη (1η) ημέρα εκάστου μηνός 

από την οικία της εναγόμενης και ώρα 17.00 μ.μ. και θα τα επιστρέφει ο ίδιος τη δέκατη πέμπτη 

(15η) ημέρα κάθε μήνα και ώρα 20.30 μ.μ., ομοίως στην ως άνω οικία της μητέρας. Το 

πρόγραμμα αυτό θα ακολουθείται κάθε μήνα, αλλά και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων 

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

σε περίπτωση που από κοινού θελήσουν να ρυθμίσουν διαφορετικά, το πρόγραμμα των 

παραπάνω εορτών και των θερινών διακοπών. Ο ενάγων κατά το χρονικό διάστημα που δε θα 

διαμένει με τα ανήλικα τέκνα, θα μπορεί να επικοινωνεί με τα ανήλικα τέκνα τηλεφωνικά ή μέσω 

skype (ή άλλων διαδικτυακών εφαρμογών) καθημερινά από ώρα 20.30 μ.μ. έως 21.00 μ.μ.,  

εφόσον δε θα διαταράσσεται το πρόγραμμα σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων των 

ανήλικων τέκνων. 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την παράδοση των ανήλικων τέκνων στον ενάγοντα πατέρα τους την πρώτη (1η) 

ημέρα εκάστου μηνός.  

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ σε βάρος της εναγόμενης προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή 

ποσού πεντακοσίων (500,00?) ευρώ για κάθε παραβίαση της αμέσως ως άνω διάταξης. 

ΟΡΙΖΕΙ ότι για κάθε διαφωνία των γονέων κατά την με τον ανωτέρω τρόπο άσκηση της από 

κοινού επιμέλειας, πριν τη προσφυγή στο Δικαστήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται 

στάδιο διαμεσολάβησης, ο δε διαμεσολαβητής θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει και ένα 

ευρύτερο πλάνο της από κοινού άσκησης της επιμέλειας εκ μέρους των διαδίκων. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του 

συνεδρίαση, στην Πάτρα στις 8.02.2022 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους 

δικηγόρους τους. 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


