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Συνεπιμέλεια

Είναι η συνεπιμέλεια πιο ευεργετική για 
τα παιδιά μετά τον χωρισμό των γονιών 
τους σε σχέση με την αποκλειστική 
επιμέλεια; 

Έχει οφέλη η εναλλασσόμενη 
κατοικία;

Από ποια ηλικία μπορεί να 
εφαρμοστεί η συνεπιμέλεια;

Είναι ωφέλιμη η κοινή φυσική 
επιμέλεια ακόμα όταν οι γονείς έχουν 
έντονες, συνεχιζόμενες συγκρούσεις;



Είναι η συνεπιμέλεια πιο 
ευεργετική για τα παιδιά μετά 
τον χωρισμό των γονιών τους 
σε σχέση με την αποκλειστική 

επιμέλεια; 



“Τα ευεργετικά αποτελέσματα της συνεπιμέλειας
για τα παιδιά είναι εμφανή σε ένα ευρύ φάσμα 
αξιολογήσεων που αφορούν την ψυχοσωματική 
λειτουργία (ευημερία) των παιδιών και 
συμπεριλαμβάνουν: 

(α) χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και 
γενικότερα ψυχικής δυσφορίας, 

(β) χαμηλότερη επιθετικότητα και προβλήματα 
συμπεριφοράς, μειωμένη χρήση αλκοόλ και 
ουσιών, 

(γ) καλύτερη σχολική πρόοδο και καλύτερη 
γνωστική ανάπτυξη,

(δ) καλύτερη σωματική υγεία, 

(ε) χαμηλότερα ποσοστά καπνίσματος και 

(στ) καλύτερες σχέσεις με πατέρες, μητέρες, 
γιαγιάδες και παππούδες”.



Έχει οφέλη 
η εναλλασσόμενη 

κατοικία;



Από ποια ηλικία 
μπορεί να 

εφαρμοστεί η 
συνεπιμέλεια;



110 εξέχοντες διεθνείς επιστήμονες
της Κλινικής και Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας, Παιδοψυχιατρικής,
Ψυχιατρικής, Κοινωνιολογίας,
Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής

“Προκειμένου να αναπτυχθεί υγιής
σχέση γονέα – παιδιού και να έχει τα
συνεπακόλουθα οφέλη, η κοινή
ανατροφή θα έπρεπε να είναι ο
κανόνας για τα παιδιά όλων των
ηλικιών, περιλαμβανομένων και των
βρεφών και νηπίων.”



Είναι ωφέλιμη η κοινή φυσική 
επιμέλεια ακόμα όταν οι γονείς 
έχουν έντονες, συνεχιζόμενες 

συγκρούσεις;



«…τα υψηλά επίπεδα γονεϊκής
σύγκρουσης δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν
περιορισμούς στην επαφή των παιδιών
με κανέναν από τους δύο γονείς τους.

Αντίθετα, η καλή ψυχοκοινωνική
προσαρμογή των παιδιών στην
πλειονότητα των περιπτώσεων
υποστηρίζεται όταν και οι δύο γονείς
συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα στη
ζωή των παιδιών τους, αλλά και όταν η
Πολιτεία -μέσα από την κατάλληλη
διαμόρφωση των κανόνων του
οικογενειακού δικαίου, αλλά και από
θεσμούς που προσφέρουν ψυχολογική ή
και οικονομική υποστήριξη- υποστηρίζει
τους γονείς στην εκπλήρωση των
γονεϊκών τους καθηκόντων.»
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Η σύγκρουση συχνά απορρέει από την ειλικρινή
επιθυμία ικανών γονιών που αγαπούν τα παιδιά
τους να παραμείνουν ενεργά στη ζωή τους,
μεγιστοποιώντας τον χρόνο τους με αυτά ή πηγάζει
από τις διαφορετικές απόψεις των γονιών σχετικά
με την ανατροφή των παιδιών - ένα είδος
σύγκρουσης δηλαδή που συναντάται πολύ συχνά
και σε ζευγάρια που ζουν μαζί.

Η σύγκρουση υποχωρεί γενικά μέσα στα πρώτα
δύο χρόνια μετά τον χωρισμό, κατά συνέπεια η
υψηλή σύγκρουση τη στιγμή του χωρισμού δεν
αποτελεί αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης της
μελλοντικής σύγκρουσης.

Είναι δύσκολο να καθοριστεί ή να αξιολογηθεί η
σύγκρουση με αξιόπιστο τρόπο.

Οι γονείς μερικές φορές υπερβάλλουν όταν
περιγράφουν τα επίπεδα της σύγκρουσης μεταξύ
τους ή ακόμα και προκαλούν σύγκρουση για να
κερδίσουν την αποκλειστική επιμέλεια.

Σύγκρουση γονέων



Συνεπιμέλεια

Είναι η συνεπιμέλεια πιο ευεργετική για 
τα παιδιά μετά τον χωρισμό των γονιών 
τους σε σχέση με την αποκλειστική 
επιμέλεια; 

Έχει οφέλη η εναλλασσόμενη 
κατοικία;

Από ποια ηλικία μπορεί να 
εφαρμοστεί η συνεπιμέλεια;

Είναι ωφέλιμη η κοινή φυσική 
επιμέλεια ακόμα όταν οι γονείς έχουν 
έντονες, συνεχιζόμενες συγκρούσεις;
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