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ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε     από     τη     Δικαστή     Μαρία     Κυριέρη,     Πρόεδρο

Πρωτοδικών,  η  οποία  ορίcπηκε κατόπιν  κλήρωσης,  χωρίς  τη  σύμπρα§η

Γραμματέα.

Συνεδρίασε   δημόσια   στο   ακροατήριό   του   στην   Αθήνα   στις   22

Ιουνίου 2Ο21 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟγ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗΣ  [Α] ΑΙΤΗΣΗΣ}-ΚΑΘΟΥ ΤΗΣ  [Β] ΑΙΤΗΣΗΣ:

Ιωάννη  Λαζάρου  του  Σπυρίδωνος,   κατοίκου   Ν.   Φιλαδέλφειας  Αθηνών

(οδός    Παπαφλέσσα    Cιρ.     18),     με    ΑΦΜ:     14325Ο62Ο,     Ο    οποίος
ιταρααάθηκε   μετά   του    ιτληρεξουσίου    δικηγόρου   του   ΔΣ   Αθηνών

Κωνσταντίνου    Μηναιόπουλου    (ΑΜ    ΔΣΑ:    ΟΟ1930),    που    κατέθεσε

σημείωμα   και   προσκόμισε   γραμμάτιο   ιτροκαταβολής   εισφορών   και
ενσήμων του ΔΣ Αθηνών.

ΤΗΣ   ΚΑΘΗΣ   Η   [Α]   ΑΙΤΗΣΗ-ΑΙΤΟγΣΑΣ   ΤΗΣ   Ρ}]   ΑΙΤΗΣΗΣ:

Χριστίνας Λέσση του Χαραλάμπους, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής (οδός

Αγ.  Ειρήνης αρ.  18),  με ΑΦΜ:  14Ο466215,  η  οποία  παραστάθηκε μετά

της  ιτληρεξουσίας  δικηγόρου  του  ΔΣ  Αθηνών  Παναγιώτας  Ηλιοrτούλου

(ΑΜ ΔΣΑ:  Ο11927),  που  κατέθεσε σημείωμα και προσκόμισε γραμμάτιο
ιτροκαταβολής εισφορών και ενσήμων του ΔΣ Αθηνών.

Οι αιτούντες κάθε αίτησης ξητούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους,

που κατατέθηκαν cπη  Γραμματεία του Δικαcπηρίου τούτου με αριθμούς
κατάθεσης      14625/1766/22-3-2021      και      15450/1840/26-3-2021,

αντίστοιχα,  η  συζήτηση των οποίων ιτροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο ιτου

αναφέρεται αην αρχή της παρούσας.

Κατά  τη  συζήτηση  της  υπόθεσης,  οι  ιτληρεξούσιοι  δικηγόροι  των

διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και #τησαν να γίνουν αυτοί

δεποι.
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ΑΦογΜΕΛΙmΗΣΒΤΗΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Σ}ΗΞΦΤΗΚΕΣ}ΥΜΦΩΝΑΜΕΤΟΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τα  άρθρα  151Ο,  1511,  1512,  151a  15Η  κcιι  1518

όιτωςισχύουνι].ετάτηναντικατάσtασήτουςμεταάρθρα5,6,7,8

1Οτουν.48ΟΟ/2Ο21,ταοποία,σύιιφωναμεταάρθρα18και3Ο
-.           Ι --.-- 11~'1r`1ιν  αιτό   |6-9-2Ο21   και  εφαρμόζονται  Και  στις

Ακ,
και
του   ιδίου  νόμου,  ισχύουν  αιτο   ιυ-7-4ν.+   _____     .

εκκρεμείςυιτοθέσεις,ειτίτωνοιτοίωνδενέχειεκδοθεί,μέχριτ™έναρ#

ισχύος   του   νόιιου,   αμετάκλητη   δικασtική   απόφcιση:   ΆρΘρο    151α
«Ι`Ονική  μέριμνcι:  Η  μέριμνα  Ύια  το  ανήλικο  τέ™  είναι  καθήκον  κCιι

δικαίωματωνγονέων(Γονικήμέριμνα),Οιοιτοίοιτηνασκούναπόκοινού
και    εξίσου.    Η   γονική   μέριμνα   ιτεριλαμβάν&   τr`ν    ειτιμέλεια   του

ιτροσώπου,τηδιοίκησητr`ςιτεριουσίαςκαιτιινεκιτροσώιτησητουτέκνου

σεκάθευπόθεσηήδικαιοιτραξίαήδίκη,ιτουαφορούντοιτρόσωιτοήτην

ιτεριουσίατουmΆρΘρο1511:ttΆσκηση-ανάθεσηγονικήςμέριμναςκατά

τοσυμφέροντουτέ™ου:1.Κάθεαιτόφασητωνγονέωσχετικάμετην
άσκηση   της   γονικής   μέριμνclς   ιτρέιτει   να   αιτοβλέιτει   στο    βέλτισ[ο

CπJμφέρον   του   τέκνου.   2.   Στο   βέλτιστο   συμφέρον   του   τέ™ου,   ιτου

εξυιιηρετείταιιδίωςαιτότηνουσιcιστικήσυμμετοχήκαιτωνδύογονέων

CπηνανατροφήκCιιφροντίδατου,καθώςειτίσr`ςκcιιcιιτότηναττοτροιτή

διάρριιξηςτωνσχέσεώντουμεκαθένααιτόαυτούς,ιτρέπανααιτοβλέιτει

και   η   αιτόφαση   του   δικαστr`ρίου,   όταν   αιτοφασίξει   cαετικά  με  τr\ν

ανάθεσητηςΎονικήςμέριμναςήμετοντρόποάσκησήςτr`ς.Ηαιτόφαση

του   δικcιστηρίου   συνεκτιμά   ιταραμέτρους,   όιτως   την   ικανότητα   κCιι

ιτρόθεσηκαθενόςεκτωνγονέωννασεβαστείταδικαιώματατουάλλου,
τησυμιτεριφοράκάθεγονέακατάτοιτροηνούμMχρονικόδιάοτr`μακαι

τη   συμμόρφωσή   του   με   τις   νόμιμεs   υιτοχρεώσεις   του,   δικαcπικές
αιτοφάσεις,   εισανγελικές   διατάξεις  κC1ι  ιτροηγούμεν$   συμφωνίες  ιτου

είχεσυνάψειμετονάλλονονέακαιαφορούντοτέκνο.3.Ηαπόφασητου
δικαστηρίουιτρέιτειειτίσηςνασέβεταιτηνισότr\ταμεταξύτ™γονέ™και

να  μrιν  κάνει  διακρίσεις  εξαιτ.ίας  ιδίως  του   φύλου,  του  σεξουαλικού

ιτροσανατολισμού,   της    φυλής,   της   γλώσσας,   της   Θρησκείας,   τ™

ιτολιτικών  ή  όιτοιων  άλλων  ιτειτοιθήσεων,  της  ιΘαγένειας,  τr\ς  εθνικής ή

κοινωνικής  ιτροέλεuσr`ς  ή  της ιτεριουσίας™  ΆρΘρο  1512:  ttΣε ιτερίιττωση

Ι2]



διαφωνίας:    Κατά    την    άσκησrι    της    γονικής    μέριμνας qι    νονεις
Ξ`αταβάλλουν ιτροσιτάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν

:ΙΞφ:ω:νΞυς::Τ::γ:γ:α:μ:Ο:υ:::Ι-λΞη;ΙωκηναέΞ:ρ;;,:η;Τ:;:ποεΞΙΞφέωξνεοι:«ςjίί:β,Ι:ω:Ξ:
και εφόσον ζουν και οι δυο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού

Ξ:::::σε:υτιτsηπγρο:;Ξ:Ξ;ρυιμ::οβ:εγποονΞααςιμαεοτοπνρΞ:ΟοΙ:δ:Ιφαιξε::ΙΤ:ρΤ:ρ::
1516,  κατόπιν  προηγούμενης  ενημέρωσης  του  άλλου  γονέα .  ΆρΘρο
15Ι4:  «Παρέκκλιση  αιτό την από κοινού  άσκησrι  της γονικήs έριμνας

:έβκα:::πχ::ίΞΟΙγταςτονυαά::Ξ;:ζοιυ5νι3έι:::::ΤεΞςάμ:::ΟυίνατμαενιοέμwήραΞ:
γονικήs μέριμνας,  ιδίως  να  αναθέτουν  τιιν  άσκιισή  της  Cπον  ίναν  από
αυτούς και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα

ΙΤουμε τον οποίο Θα διαμένει, καθώς και τον ι:ρόπο ειτικοινωνίας
άλλο γονέα. Το  ανωτέρω έγγραφο ισχύει τουλάχιστον για δύο  (

ιταρατείνεται  αυτοδικαίωs,  εκτός  αν  κάιτοιοs  από  τους  γονείς

εΎγρdφως στον άλλο γονέα, ιτριν τη λήξrι του συμφωνημένου

με Τον
έτη  και

δηλώσει

ότι

δεν  επιθυμεί την  παράτασή  του.  2.  Αν  δεν  είναι  δυνατή  η  απb  κοινού
χρfνου,

iζαι  ιδίωςασκησιι της γονικής μέριμνας,  εξαιτίας διαφωνίας των γονέων

αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή  δεν συμπράττει σε αυτήν ή  δεν ηρεί την
τυχόν υιτάρχουσα συμφωνία για την  άσκηση  ή  τον τρόπο  άσκhσης

γονικιις  μεριμνcις   ή   cιν   η   συμφωνία   αυτή   είναι   αν[ίθεη
συμφέρον του τέκνου ή  αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθει

προς  το
ΙΤΡΟς  ΤΟ

συμφέρον    τΌυ    τέκνου,    καθένας    αιτό    τους    γονείς    ιτροσφέύγει    σε

διαμεσολάβηση, εξαιρουμένων των ιτεριιττώσεων

όπωs  ο  νόμοs  ορίζει.  Αν  διαφωνούν,  αποφασίζει  το:ινδτ:ΟΙδκ:γαε:ε::#ς3:ίατς:

:ΙΞ::ρ::ςμγπο:Ξςανμ?ρ:::αΞεμ:::Φπετ:ίνπτγωοσνΞ:ν:'ννααεΞε::::!:μσ:ΙΙ:::

;::πΞ:ΤέΞΞνταηςςαααο:ατ:νι:ίανγ::::Ταήήνσ:α::ί:::ειβτ,ηννάαt:ΙΞτάτε:
ιτραγματοννωμοσύνη   ή   τη   λήψη   οιτοιουδήποτε   άλλου

μέτρου,  γ)  να  διατάξει  διαμεσολάβηση  ή  την  ειτανάληψη  δ
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διαμεσολάβησr`ς,ορίζοντcιςcπ]γχρόνωςτονδιαμεσολαβητή.Ι`ιαηλήψη

τηςαιτόφασήςτουτοδικαστήριολαμβάνειυιτόψητουςέωςτότεδεσμούς

τουτέκνουμετουςγονείςκCιιτουςαδελφούςτουκαθώςκαιτιςτυχόν

συμφωνίεςιτουέκανανοιγονείςτουτέκνουγιατηνάσκrισητιιςγονικής

μέριμνcις)t.  ΆρΘρο   1518:  ttΕιτιμέλεια  του  προσώιτου:  Η  ειτιμα™  του
ιτροσώιτουτουτέκνουπεριλαμβάνειιδίωςτr`νανcιτροφή,τιΨειτίβλεψη,

τημόρφωσηκcιιτηνεκιταίδευσήτου,καθώςκcιιτονιτροσδιορισμότου

τόιτου   διαμονής  του.   Κατά  την   ανατροφή   του   τέκνου   οι  γονείς  το

ενισχύουν,  χωρίς  διάκριση  φύλου,  να  αναιττύσσει  υιτεύθwα  και  με

κοινωνική  συνείδηση  τrιν  προσωιτικότητά  τοι].  Η  λήψη  σωφρονιστικών

ιιέτρων  ειτιτρέιτει  tιόνο  εφόσον  αυτά  είνcιι  ιταιδαγωγικώς  αναγκαία  και
δw  Θίγουν  την   αξιοιτρέιτεια  του  τέκνου.   Κατά  τη  μόρφωση  και  τr`ν

ειταγγελματικήεκιτcιίδευσητουτέκνουοιγονείςλαμβάνοwυιτόψητις

ικανότητεςκcιιτιςιτροσωιτικέςτουκλίσεις.Ι`ι'αυτόντονσκοιτόοφείλουν

νασυνεργάζονταιμετοσχολείοκcιι,ανυιτάρχειανάνκr`,ναhτούντη
συνδρομήαρμοδίωνκρατικώνυιτηρεσιώνήδr`ιιόα™ορνανισμώwΚάθε

νονέαςυιτοχρεούταιναδιαφυλάσσε,ικCιιναενισχύειτηCκέσητουτέκνου

μετονάλλογονέα,τουςαδελφούςτου,καθώςκαιμετrινοικογένειατου
άλλουγονέα,ιδίωςότανοιγονείςδενζουνμαζίήοάλλοςγονέαςέχει

αιτοβιώσειt).  Αιτό  τις  cινωτέρω  διατάξεις,  μετά  την  τροιτοιτοίησή  τους,  σε

σί]νδυασμόμετιιναιτιολονικήέκθεσητουν.48ΟΟ/2Ο2Ιιτροκύπτειότι

ιτρόθεσητουνομοθέτηήτανναμεταβάλειτοισχύονμέχριτώραδίκαιο
στο  κεφάλαιο  της  ειτιμέλε,ιcις  των  ανήλικων  τέκνων,  χωρίς  βέβαια  να

αναιρείταιοιταιδοκεντρικόςιτυρήναςτου.Ειτομένως,ιτάwαιτcιραμένει

στοεπίκεντροηιτροστασίατουσυμφέροντοςτουανηλίκου(άρθρο1511

ΑΚ).Όμως,μετάτηνανωτέρωμεταβολή,ενώιτρογενέστεραιτροκρινόταν

ηαιτοκλειστικήειτιμέλεια,ιτροκρίνεταιιτλέονησυνειτιμέλ™τ™γονέ™
ειτί  των  ανήλικων  τέκνων  τους,  μόνο,  δε,  ότcιν  ιτροκύιττει  ότι  αυτή  Θα

αιτοβείσεβάροςτουσυμφέροντοςτωνανήλικωντέκνων,τοδικαστήριο

ιιιτορείνακρίνειότιπρέιτειναανατεθείηεrτιμέλ™στονάλλογονέα,με
^          _ι_--`^ι„-{      τn`,      ίι|c      άνω      ιταρέκκλιση,      όιτωςΘα     αιτιολονεί     την     ως     ιινω     ιιυμι,L-_..__„

αναφέρει  την  ανάθεση  στον  ένα  γονέα  ο  τίτλος  του
αιτόφαση     ιτου

χαρακτηριστικcιr\υ+,\JL` Ι`-ΙΓ--_  _ _

άρθρου    1514    ΑΚ.    Σε   πραγματικό    -    βιωματικό    ειτίιτεδο,   νια   να
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εφαρμοcπεί  η   συνεπιμέλεια  διcισφαλίζοντας  το   συμφέρον

ιτρωτίcπωs,  αιταιτείται αφενός να υπάρχουν κοντινοί τόιτοι δ
ΤΟ,υ τεκνου

ιατονής των
γονεων,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  εύκολη  και  Cισφαλής  πρόσbαση  του
ιταιδιού και στις δύο χωριcπέs κατοικίες και αιτό  αυι:ές στο  αολείο και

τις λοιπέs δραστηριότητέs του, αφετέρου να τηρούν οι γονείs μ αω τους

ΞεΞέρςωνκ;:ή:ρΤμοουνι:::δι:ύέ::Ιςίηίτ:ναώΞαε:ώ:ΟυπναΞΞtηπλοηρρυί:Έ::οηυνδ::

(ΕφΑΘ 504/2Ο19 σε ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»).
Με  την  υιτό  αοιχ.   [Α]  αίτησή  του,  αιτευθυνόμενη κατφ  της  εν

:έ:κπΞ:ίιμ:::γοευπετίί:υκσ:Ιμπ::έί::ξστηο,υΞντηε:ίκτοηυΞέή::υ:::,ΙοΙΞ:Τκώώνj
μετρων,  προκειμένου  προσωρινά να  ανατεθεί  η  άσκηση  της  ει
του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων από κοινού κcu εξίσου  στον
στην  καθής  με  την  ειδικότερα  περιγραφόμενη   στην  αίτηση

κατανομή, άλλως  να ρυθμιστεί ιτροσωρινά το δικcιίωμα τηs πρ

ίδιο  και

χρονική
οίσωιτικήs

εmκοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του με τον ι:ρόιτο ιι:ου ειέικότερα

ιτροτεινετcιι  με  αυτή   (αίτησrι).  Με  αυτό  το  ιτεριεχόμενο  και  α

αίτηση    cιρμοδίωs   εισάγεται   για   να   συmτηθεί   ενώrτιον   αυ Του

:::ΞΙ:ΞΞί:υτωtνάραθσρφαώ:Ξκ6ώ8ν3μΞταρρ:νιtά:Ξ:απΞ:έεΞ.ΞΟΟΞ,Ι,κFα:Τ:ίνταηι
νόμιμη,  cπηριζόμενη  στις διατάξειs των άρθρων  151Ο-1514,158,  1520
ΑΚ, 682 ιταρ.  1, 732 και 735 ΚΠολΔ, σύμφωνα και με όσα αναφ
Cπην    ιτCιραπάνω    μείζονα    σκέψη.    Πρέιτει,    ειτομένωs,    να    ερ

περαιτερω και ωs ιτροs την ουσιαστική βασιμότητά τηs.

Με  την  υιτό   στοιχ.   [Β]   αίτησή   της,   αιτευθυνόμενη   κατά

διαστάσει συξύγου της και πατέρα του  ανήλικου  τέκνου  της,  η  (

επικαλούμενη    επείγουσα   ιτερίΓ[τωση,    mτεί   τη   λήψη    ασφ

μέτρων,  ιτροκειμένου  προσωρινά να  ανατεθεί η  άσκηση  τrις  ε

[5]
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τουανήλικουτέκνουτωνδιαδίκωνστηνίδιακαιναυιτοχρεωθε,ίοκαθού
νατηςκαταβάλλειιτροσωρινάεντόςτουιτρώτουττενθr`ιιέρουεκάστου

r`μερολονιακούμηνόςτοιτοσότων50Οει]ρώωςσυμμετοχήτουΦ™
αναγκαίανιατησυντήρηηκcιιτηναντιμετώιτιqτωνεξόδ™διατροφής
τουcινήλικουτέ~τους,Ύιατοχρονικόδιάστημααιτότ™ειτίδοσητης
αίτησr`ς     κcιι    μέχρι     τr`ν     έκδοm     οριστικής     αιτόφασr`ς     ειτί    τr`ς

ασκηθησομένης     τακτικής     αΎωγής     διατροφής.     ΤέλΦ     *τεί    να

καταδικαcπείοκαθούστηνεννένειδικαστικήτηςδαιτάνη.Μεαυτότο
ιτεριεχόμm   η   αίτηση   αρτιοδίως  εισάγετcιι  ενώιτιον  του   Δικαστηρίου

τούτου,κατάτr`νδιαδικασίατωνασφαλιστικώνμέτρ™(άρθρα686ειτ.

ΚΠολΔκcιιείναινότιιμη,Cπηριξόμενηστιςδιατάξειςτωάρθρ™1485,

1486,1489,1493,1496,1498,728ιταρ.1ιτερ.Cι,729,732,735κcιι

176ΚΙΙολΔ.Πρέπηειτομένως,ναερευνηθείιτεραιτέρωκαιωςιτροςτην

ουσιασ[ικήβασιμότr`τάτης,Cπ]νεκδικαξόμενηιιετηνανωτέρωυιτόσtΟιχ.

[ΑΙαίτr`σrι,καθώςαμφότερεςαφορούντηνίδιαέwομησχέση(άρθρο
246 ΗολΔ) .

Αιτότηνειctίι1r`σητηςένορκηςκατάθεσr`ςτrιςμάρτυρατηςκαθής---     ~.+^ι'ι`πr`C`-καθού,     ΙΤΟυαιτούντος-καθού,
αιτούσας    και   της    cινωμοτι    κιιιιLνc,ν„    _

αμφότεροιεξετάστηκαννόμιμαcποακροατήριοτουΔικαστηρίουτούτου,
καθώς  κcιι  των   εγγράφων,   ιτου   οι  διάδικοι  ιτροcπ<ομίξουν,  τα  οιτοία

λαμβάνοντcιιυιτόψηcποσύνολότους,χωρίςναιταραλείιτεταικάιτοιογια

την  ουσιαcπική  διερεύνηση  της  υιτόθεσr`ς,  ιτιΘανολονούνται,  κατά  τ™

κρίση   του   Δικαστηρίου,   τα   ακόλουθα   ιτραγματικά   ιτεριcπατικά:   Οι

διάδικοιτέλεσcιννόμιμοιτολιτικόγάμοστις22-7-2Ο16στοΔημαρχείο

ΩραιοκάστρουΘεσσαλονίκης,αιτότονγάμοτους,δε,αυτόαιτέκτησcιν

ένα  (1)   άρρω  τέκνο,  τον  Σιτυρίδωνα,  ιτου  νε,ννήθrικε  στις  3-1-2018

(ηλικίαςκατάτοχρόνοσυζήτησηςτηςυιτόθεσης3ετών,5μr`νώνκCιι19

ημερών).ΚατοικούσανσεtιισθωμένοδιαμέρισμαστοΜαρούσικαιειτί
της  οδού  ΑΎ.  Ειρήνης  αρ.   18,  ιτου   αιτοτελούσε  μέχρι  ιτρόσφατα  τrψ

οικογενειακήστέγητους.Ωστόσο,ηέγγαμησυμβίωσητ™διαδίκων,αν
κcιι  αρχικά  ήτcιν  αρμονική,  εντούτοις  δεν  εξελίχθηκε  ομαλά,  ήδ™  δε,

αιτό  26-9-2020  δw  διαμένουν  ιτλέον  μαζί  και  τελούν  σε  διάστασr`.  Η

κcιΘής-αιτούσα    μητέρα    εργάξεται    ως    υιτάλληλος    Cπον    Οργανισμό

κατάθεσης   του
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Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  (Ο.Ί`.Ε.),  είναι υγιήs και  διαμένει
μεΤΟ

ΞτηοΞπ:Ιί:κΤΞΟ::ητΞπαΞΞσαΞσμη:ν:Ξωο:Ξεωλμ:ΞωεΞ:νΞΚΞοα:|πΞΟΙΤ[:ρκ;ΞΞα:Ι
Παπαφλέσσα αρ.  18, όιτου ο ίδιοs μετακόμισε προκειμένου να

Ιβ
Ρισκεται

ιτιο  κοντά σtο τέκνο του.  Ο  τελευταίος εργάζεται ωs υιτάλληλοξ  (Ρrοject

Μmαger)στηνεταιρεία«ΕχυsΜΕΠΕ)ικαιείναιυγιήsΊοανή+κοτέ™Ο

Ξ:σ:Ια:εκ::να;:ΞΞΞ7ετ:;Ικκί:νοτνο:άkασιω:ΞΤρΙΞΞΟλκΟαυιθετετ:μΕΤ:Ξ:;ασ:
::ΞίΓΞΞΡΕΞε,:ηί::

βρίσκει:αι  στην  Πεύκη  Αττικήs,  ιτου  απέχει  περίπου  την  ίδια  έπόσταση

ιτΡΟγραμμα  τΟυ  ιδιωτικού  βρεφονηιτιακού  Cπαθμού

από τις ιτιο  πάνω κατοικίες των γονέων.  Περαιτέρω,  από τα  ίδ

αποδεικτικά    στοιχεία    ιτιΘανολογείται    η     αγάπη    και    το

ενδιαφέρον,  η   σοβαρή  πρόθεση  και  η  ψυχική  διάθεση  και

γονέων να ασχοληθούν με την ανατροφή του ιταιδιού τους και

ως άνω

ιδιαίτερο

των  δύο
ότι και οι

:::σγώο::Ιίς::νυαιαενξ::Οκυο:α:Ξ::ο:ογυι:ηΕ:δ:κνοάτ:::::ςαενπήιΞ±οει:::Οο:
λόγω  και  της  νηπιακής  ηλικίας  του,  διατηρεί  ισχυρό  συναι

δεσμό  με  τη  μητέρα  του,  τιε  την  οποία  άλλωστε  συμβιώνει

διάσιταση  της έγγαμης συμβίωσης και η  οποία το ιτεριβάλλει

και σ[οργή,  ενδιαφέρεται και φροντίζει για την ανατροφή,  τrιν

και  την  ψυχοσωματική  του  υγεία  και  ανάιττυ§η  και  είναι  σε

εξασφαλίσει  ήρεμο  και  ομαλό  ατομικό  και  οικογενειακό
Αλλά και με τον πατέρα του πιΘανολογήθηκε ότι, ιταρά τη  δ

ηματικό
μετα  τη

αγαπη
ίβλεψη

Ιασταση Τηs

:νwα:μδηυςν:Ξβψί:χΤκSότ:ενΞοόνεκωα::::ί:Οα::ηΞκχΟΘ::Ξ;ο:;:Ιίαδημμε:ίυΞγτήοσυεςι
αισθήματα  στοργής  και  αγάπηs,  τα  οποία  ουδόλωs  έχουν  ατονήσει,

καθώs  ο  αιτών-καθού  πατέρας  του,  κατά  το  χρονικό  διάστημαι  αιτό  τη

διάσπασrι τηs έγγαμης συμβίωσηs στις 26-9~2020 μέχρι τrιν ά ση Τηs
υπο  κριση  αtτησης το  Μdρτιο  του  2Ο21,  αλλά και  μέχρι  σήμ    α,  έχει

συοτηματική  επαφή  και  επικοινωνία  με  το  παιδί  του,  αφι      νονταs

συνειδητά ποιοτικό χρόνο  σε αυτό  και αιτοσκοπώντας στην οι

και   διατήρηση   μίας   στενής   συναισθηματικής   σχέσης   μεταgJ
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Ειτίσης,   ο   ίδιος  κατά  το   ιτcιραιτάνω  χρονικό   διάστημα   βοr`Θούσε  σε

rtρακτικόειιίιτεδοιτολύσυχνάτηνΚαθής-αιτούσαμητέραΦ™ανατροφή

τουτέ~τους,αφού,καθ'όλητηδιάρκειαιτουηιτεριοχήτ™Ατ[ικής

βρισκότανσεcιυοτr`ρό1οcΚ-domλόγωτr`ςιτανδημίας(cονίd-19),οιτότε
οιβρεφονr`ιτιακοίσταθμοίήτανκλεισtοί,ιτροκειμMναεξυιτr`ρετήσει
τr`νκατάσtασr`,καθώςοίδιοςιταρείχετηνεργασίατουεξαιτοσάσεως

(ηλεργασίαbιταραλάμβανεκάθεΤρίτηκcι.ιΠέμ™τοιτρωίτοανήλικο
τέΝοτους,τοοιτοίοκαιπαρέδιδεmι1r`τέρατουτοιτρωίτηςειτομένης

ημέρας,ιταρέχονταςσ'αυτόμεαγάmκάθεείδουςφροντίδcι,ειτιπλέον,

ήτανκαιείναιιτάντοτεσυνεrτήςμετr`νυιτοχρέωσήτουδιατροφήςαυτού.
Με   βάση   τις   ιταρcιιτάνω   ιταρcιδοχές,   ιτιΘανολογείται   ότι   οι   διάδικοι

τρέφουνδυνατάσυναισθήιιcιτααγάιτηςκαιαφοσίωσηςιτροςτοανήλικο

τέm  τους,   του   οιτοίου   ασκούν   τη  νονική   μέριμνcι,   έχουν   ιτλήρη
συνείδηση  του  νονεκού  τους  ρόλου   και  ασκούν  ιτροσηκόντως  και
ικανοιτοιrιτικάτακαθήκοντα,ιτουτουςεττιβάλλονταικαιαιτορρέο™αιτό

την    ιδιότητά    τους    αυτή    κCιι    εκτελούν    το    έργο    τους    ιτρόθυμcι,-      ι~^^`ιh      tcαι     υιτομονή      στις     υλικές     κcιι
ανταποκρινόμενοι     με     στορνή     ΚCΙΙ     υιιυμν,+ι      _    .

συναισθηματικέςανάγκεςτουανηλίκουτέκνουτοι]ς,ενώκαιοιίδιοι,

κοινωνικοί  και  υιτεύθυνοι  άνθρωιτοι,   με  ευιτρειτή   συμιτεριφορά

συνκροτημένο   χαρακτήρα,   λόγω   της   ιτροσωιτικότr`τάς   τους   κcιι
-~--ιrNJιι{ύc καταλληλότητας τους  ως νονέων  (βλ.  ΑΠ  1393/2Ο17,___1`_,1Ίn    \'1

εναλλασσόμενr`

ως

και
Της

Απ

ιταιδαγωγικης  κιιιωι,ιι `,ιν.. Γ__.          _

317/2Ο15,ΑΠ952/2ΟΟ7ΤΝΠ«ΝΟΜΟΣΨιταρέχουνταεχέwυαγιατη
σωστήανατροφήκαιδιαιτcιιδαγώγησήτου.Ενόψειτηςκαταλλr`λότητcις

καιτωνδύονονέωνκαιτr`ςΘέλησήςτουςναcισχοληθούνσυστηιιατικά

ιιετονυιότους,σεσι]νδυασμόμετογεγονόςότιδ™διαθέτο™άλλον
κατιόντα,τοΔικαστήριοκρίνειότιτοσυμφέροντουανηλίκουτέκνου,το
οιτοίο   αιτοσκοιτεί   στην   ανάιττυξη   του   ανηλίκου   σε   μία   υιτεύθυν™

ανεξάρτηη  και  ψυχικά  υγιή  προσωιτικότητcι,  ειτιβάλλει  την  ανάθεση

ιτροσωρινάτr`ςάσκησηςτηςειτιμέλειάςτουστουςδιαδίκουςαιτόκοινού

μεχρονικήκατανοιιήαυτήςανάμεσαστουςδύονονείς.Ηχρονική,ήτΌι
-`.~`1rιπnλuωn    άσκηση    της    ειτιμέλειας,    εξασφαλίζει    την    ισότιμη_         .           _  Ι    _..-_n'ΙΙalυυι`J. ιι/L ι        --ι-                  -

τωνδύονονέωναrινανατροφήτουιταιδιούκαιενισχύ&
του  ανηλίκου  τέκνου  με  αμφότερους  τους  νονείς  του,

Ι8]
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Ι περιορίζονταs έτσι τιS αναπόφευκτα δυσμενείς ειτιιττώσεις που

Το δ1αξύγιο στην ψυχολογtα και την εν γένει ιτροσωπικότητα τt

κατοικίεs (όπου σε κάθε μία υπάρχει έτοιμο και διαμορφωμέν

δωμάτιο)   και  αιτό   αυτέs  στον  βρεφονηιτιακό   σταθμό  και  στ

ιτροκαλεί

:ύξκΞ:υ,κ::Ταο::ΞοήΈινπο:ΟSστβόΞοη:-;Τ::υ:μ:Ου:γiδ;,:Τ:;:γ::νιεΞ:ΙΞδ:::ο;[χά:νε;Ξε::

Τ  π.αιδικό

ιταραλλήλωs   προσδοκώμενη   επίδειξη   εκ   μέρους   των   διαδίk:ν
αυξημένηs  υιτευθυνότητας   και   ευαισθrιτοιτοίησηs   αναμένεται

ειτικρατήσει  το   απαραίτητο  κλίμα  γαλήνηs  και  rιρεμίαs  στ:ις

μεταξύ   των   διαδίκων   και   σταθερότηταs   και   ασφάλειαs,

κατάτοιτρώτοδεκαιτενθήμεροέκαστουr]μερολογιακούμηνός

ΤrΙς

ότι   Θα

σχέσεις

πQυ    είναι

ΟΙκία

[9]
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δεύτερο  δεκαττενθήμερο
αιτούντος-καθού  ιτατέραIηs   J|ΙΙυJ.'>   _-__            _

εκάστου  ηιιερολογιακού  ιιr`νάς  Φην  οικία του  αιιιιυγι„ ..__

του,κατά,δε,τιςεορτέςτωνΧρισtουγέwων-Πρωτοχρονιάςκαιτου

Πάσχα,κατάτηνιτρώτηεβδομάδατωνεορτώνιιετ™καθής-αιτούσα

μr`Τέρατουκcιικατάτηδεύτερηεβδομάδατωνεορτώνμετοναιτούντcι-
καθούιτατέρατουκαιε,ναλλάξκάθεέτος,ενώ,κατάτιςκαλοκαιρw*
διακοιτές,νιαδεκαιτέντε(15)συνεχόμενεςηιιέρ$τονΙούλιοκαιτον

Αύνουcποιιετημητέρατουκαινιαδεκαιτέντε(15)™εώμ*ημέρες
τονΙούλιοκαιτονΑύγοι]Cπομετονιτατέρατου,αρχήςγε,νοιιέν%αιτότη

δr\ιιοσίευqτr`ςιταρούσcιςcιιτόφcισης.Οτελει]ταίοςΘαιταραλαμβάνει

αυτοιτροσώιτωςκάθεφοράτοανήλικοτέΝοCιιτότηνοικίατr`ςιιr\τέρας

του,στr`νοrtοίακαιΘατοrtαραδίδει.Ακολούθως,ιτιΘανολονήθηκεότιτο

ανήλικο   τέm   των   διαδίκων   δεν   έχει   εισοδήματα   ή   ιτεριουσία  κcιι

αυτονόητα,λόνωτηςανηλικότrιτάςτου,δενδύναταιναερνασθεί,ώcπεοι

Ύονείςτουέχουνκατάνόιιουιτοχρέωmδιατροφήςτουκατάσυνεισφορά,
αναλόγωςτωνδυνάμεώντους,τουμέτρουδεαυτήςιτροσδιοριξομM

βάσειτωναναγκώντου.Ηκαθής-αιτούσαμητέρατουανηλίκουεργάζετcιι
ως   υιτάλληλος   σtον   Οργανισμό   Τηλειτικοινωνιών   Ελλάδος   (Ο.Τ.Εb
λαμβάνονtcιςμηνιαίωςτοιτοσότων1.22Οευρώ.Διαμένειμαξίμετο
ανήλικο    τέm    σε   μισθωμένο    διαμέριομα,    ιτου    αιτοτελούσε   τ™
οικονενειακήαένη,έναwιμισθώματος62Οευρώμηνιαίωςκαιέ*στr`ν
κυριότητάτr`ςέναΙ.Χ.Β.αυτοκίνητο,μάρκαςCΙΤRΟΕΝ,τύιτουSΑΧΟ,

έτους   κυκλοφορίας   20ΟΟ,   το   οιτοίο   χρησιtιοιτοιεί   ίιια  τις   αναγκαίες

μετακινήσεις   της.   Αυτή   δεν   ιτιΘανολονήθηκε  να   έχει   ιτροσοδοφόμ
ακίνηταούτετr`νευθύνηνιατηδιατροφήάλλωνιτροσώπ™Οαιτών-
καθούιτατέραςεργάξεταιωςυιτάλληλος(ΡrοjectΜαnαger)Φ™εταιρεία
«Εχυs   ΜΕΠΕtt,   λαμβάνοντας   μηνιαίως   το   ιτοσό   των   2.2ΟΟ   ευρώ.

ΔιαμένεισειιισθωμένοδιαιιέρισμααηΝ.ΦιλαδέλφειαΑπικήςέw™

μισθώιιατος55ΟευρώμηνιαίωςκCιιέχειστr\ν™ριότητάτουέwΙ.Χ.Ε.
αυτοκίνητομάρκαςFΟRDτύιτουFυsΙΟΝ.Αυτόςδ™ιτιΘανολογήθηκε
ναέχειιτροσοδοφόραακίνηταούτετηνευθύνηνιαηδιατροφήάλλ™
ιτροσώιτων.Τοανήλικοτέκνοτωνδιαδίκων,r`λικίας3,5ετώνιτερίιτου

(κατά   το   χρόνο   συζήτησης   της   υιτόθεσης)   ιταρακολουθεί,   κατόπw

της  καθής-αιτούσcις  μr`τέρας  του  και  κατά  το!  -  ,~τ``ι  ^ικία  ΤΟΤ

-.::J-ί,,--
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συναιτοφασηs  των  γονέων  του,  το  ημερήσιο  ιτρόγραμμα  του
Rnc.,JΊ-Ι ,,-- _ __ _         ,                    _

..---- ιι`,`,yμιLμμυ    ι
βρεφονηιτιακού   Cπαθμού   «ΦΒΓΓΆΡΑΚΙ»,   που   βρίσκεται
Αττικήs,  έναντι  μηνιαίων  διδάκτρων  ιτοσού  450  ευρώ,  εκ

ιτοσό250ευρώκαλύιττεταικαιΘακαλύπτεταιγιαάλλαδύο

αιτο  τον  ασφαλιστικό   φορέα

στη,

ιδιωτικού

ν  Πεύκη

^Ξ,ωίτηοΞ:ί:ην
συμμετοχή  τηs  εταιρεtας  οτΕ  ΑΕ,  όπου  ερίi-ζε:α"ι``ηυυκυα:<;ςΓΙ:ηιτξ:::

::Ξε:ργαωγ:::,Ι:ΤΙρολ::πρε:SαΞεαυπτ::;:πδ::Ι%ΞΈ:ς:οπυερtαδ;αττηρςοΞΞίιέτνόδ:εσνηηs:
αιτό    ΤΟν   ί]rτrnrτλι~„,λ    ,ι.__±

αγοράςε-_α:δ_ε::ΙΙΞΙ::υψλυι::Ξ,::νυαιε::αί:ΞΞεΞΙΞ:νάοjεsπ:ωρναθαίνρηιλτκοωύν'
[έκνrι1ν    Ττιρ    τι\ι.,.'~_    _τεκνων  τιις  ηλικίας   του   και

καταστάσεως  των  γονέων  του.   Η  κατά  το   επίδικο  χρονικό|  _-__\ς>      ^\\+Ι

ανάλογη    διατροφή,    η    οιτοία    προσδιορίζετQι    Qπό   τιS    ανι
r,\,tί\..,_._    Τ\_            ,-

τrις  αυτής  οικονομικής  και  κ

ΤΟυ
_           __.   _-ι.ν-`υLι.ιυυν   υΙΤΟ   Τ1S   συν

ζωήs   του   και   ιτερtλαμβάνει   όλα   τα   αιταραίτητα   για   τη
εκιταtδευση,        ψυχαγωγία,        ένδυση,        υιτόδηση,        rταο

.           --Γ-ο~.ιu     υιιιt     ιιS`    ανα
ανήλικου  Σιτυρίδωνος,  όπωs  αυτές  προκύιττουν  αιτό  τιe  mι`J

_ „               υι. ιυι/J.ιΙlΙΙ,               ΙΤαρ
ιατροφαρμcικευτική  του ιτερίθαλψη καθώς κcιι τιιS αναλογίαs α

δQιτάνη    εκμίσθωσηs   κατοικtαs   και   λειτουργικών    αναγκών  Ιαυτής,

Dνέοχεmι  /τιfτΑ  τιn`.  ~,___. _
__  -_  Ι.ανερχετcu(μετάτιιναφαίρεσητουιτοσούτων250ευρώ,κατά

- . c: - _ _ ±ειδικότερα   εκτεθέντα)   στο   ιτοσόν   των   ί~ο'o-::ρ-ώυμΞ'η:ιυαιίαω:: αΑγπωότέρτ:
rΤrlr\r,ΤτΑΊ''`   `-_____                . Γ_-' ' `Ί-Ιω>.ιταραιτάνω χρηματικό ποσό,  ο καθού πατέρας,  ανάλογα με τις

του   και   σε   σχέση   με   τιS   δυνάμειs   Cιμφοτέρων   των   γον

λαμβάνοντας  υιτόψη  ότι  η  ειτιμέλεια  ι:ου  ανήλικου  τέκνου  Θα
__J_      ___αιτό   κοινού   και   ισόχρονα   αιτό   τους  δύ-: -;-ο`;`ενί;  Ιτ-o^υγ,υυωοναεπαωΈ
r\-, Ω _ _ _.__

Ι_-JωsιτροSτοκύρΌαίτrιμάτrιSκαιενμέρειδεκτήηκρινόμενηυιτό
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t
Ι

ΙΒΙαίτησηκαιναανατεθείπροσωρινάηάmΦτηςειτιμώ™του
ανήλικουτέΦτωνδιαδικωναιτόκοινούκαιCπουςδύοΎονείςτου}-
οπωςανωτέρωειδικότεραορί™κμραιτέρωναυποχρεωθεφκαθού
τηςυιτόCποαΙΒΙαίτησηςνακατcιβάλλε,ιστηνcιιτούσακαθεμήwτο

ιτοσότωνδιακοσίων(2ΟΟ)ευρώωςσυνεισφορατουΦ™ιτροσωρινή
διατροφήτουανήλικουτέκνουτους(νιατις15r`ιιέρεςτουμήwrτουΘα

ασκείηαιτούσατηνειτιμέλειααυτού),αρχήςνενομένr\ςαττότ™ειτίδοq
τηςυιιόστοαΙΒΙCιίτr`σηςκαιμεχριτηνέκδοσηοριστικηςcιιτόφασι`ςειτί

της  ασκηθησομενης  τακτικης  αΎωνής  διατροφ™   Ως  εκ  τούτου  και
εφόσονοαιτώνιτοτερcιςτουιταιδιούΘαασκείτr`νειιtμ™αυτούνια
15   ημέρ$   κάθε  μήνcι,   δε.ν   τίθεται  Φτημα   ρύθιιι™   του   τρόττου
εττικοινθνίας   του   με   τον   ανήλικο    Τα   δικcιστικά   έξοδα   ιτρέιτει   να

συι1ψr`φισtούνμεταφτωνδιαδίκωνωςεκτrιςεξαίματοςιτρώτουω

βcιΘμούσυγγενειάςτουςκcιιλόγωτηςcΕ{έσηςτουςωςσυξύνων(άρθρο
mΚ.ΙΙολ.Δ.bόιτωςειδικότεραορίζετcιιστοδιαταΗιικό.

Ι`ΙΑΤΟΥΣΛΟrΟΥΣΑΥΤΟΥΣ

Σ}ΥΝΕΚΔΙΚΑzΟΝΤΒτημεαριθμόκατάθεσης14625/1766/2Φ

2™    Ιυιτό    στοα     ΑΙ    αίτηση    και    τη    με    αριθι1ο    κατάθΦm
15450/1840/26-3-2Ο21Ιυrιόστοιχ.ΒΙαίτησηαντιμωλίατωδιαδίκων.

ΔΕΧmΗτηνυιτόσtοιχ.ΙΑΙαίτr`σηκαιενμέρειτr`νυιτόστοιχ.ΙΒΙ

ΑΝΑθμΗ  ιτροσωρινά  την  επιμέλεια  του  ανήλικου  τέκνου  ™
αίτησr,.

διαδίκων,Σιτυρίδωνος,αιτόκοινούκαιcπουsδύοδιαδίκους-γονείςτου,

τr`νοιτοίακατανεμειανάδεκαιτέ,ντεΙ15)rιμερεςεκάστουr`μερολογιακού

μηνός~καθενα,στηνκατοικίατουοιτοίουΘαδιαμένειτοανήλικο
τέκνο.Ειδικότερα,τr\νειτιμέλειατουτέκνουΘαέχεικατάτοιτρώτο

δεκαιτε,νθήμεροέκασtουημερολογιακούμηνόςημητέρατουκαικατά
τοδεύτεροδεκαιτενθήιιε,ροεκάστουημερολογιακούμηνόςοιτατέρας

του,κατά,δε,τιςεορτέςτωνΧριστουνέwων-Πρωτοχρονιάςκcιιτου^-  Ί--τι..`ν ροοτών η ιιητέρα του Και Κατά Τη1Ου,    Ι\\+Ι.\-,     _     ,          _

Πάσχcι,κατάτηνπρώτηεβδοιιάδατωνεορτων___^^n^ Τr\111Lιαοj`ιι,  ι`ιι.ι_   __ ,         ,

δεύτερηεβδοιιάδατωνεορτώνοιτατέραςτουκαι
-` -.rnιr`ινέ.c διακοιτές, για δεκαιτέντε  Ι

κατά τις καλοκαιρινες υιιιhι,ιιι,>,  . _

τον  1ούλιο  και  τον  Αύγουστο  η  μητέρα  του
Ι12]

εναλλάξ κάθε έτος, ενω,

(15) συνεχόιιενες ημέρες
κcιι  νια   δεκαιτέντε   (15)

Free Hand

Free Hand



συνεχόμενες ημέρεs τον Ιούλιο και τον Αύγουστο  ο πατέρας του,  αρχής

γενομένης από τη δημοσίευση της ιταρούσας απόφασης.
ΥΠΟΧΡΒΩΝΕΙ τον καθού της υπό αοιχ.  [Β] αιτησης να καταβάλλει

στην    αιτούσα     αυτής,     εντός    του     πρώτου     πενθημέρου     εκάοτου

ημερολογιακού μηνός κC1ι για το διάστημα αιτό την επίδοση της αίτησης
και  μέχρι  την   έκδοση   οριστικής  απόφασηs  ειτί  της   ασκηθησομένης

ταπικής αγωγής διατροφήs, το ιτοσό των διακοσίων (20Ο)  ευρώ το μήνα,

ως  συνεισφορά  του  στην  ιτροσωρινή  διατροφή  του  ιταραπάνω  ανήλικου

τέκνου τους.

Σ}γΜΨΗΦΙzΕΙ τα δικαcπικά έξοδα μεταΦ των διαδίκων.

ΚΡΙΟΗΚΕ,   αποφασίστηκε   και   δημοσιεύθηκε   στην   Αθήνα   στις
..... a./ ..../.4./2Ο21,  σε έκτακτη  δημόσια  συνεδρίαση  στο  ακροατήριο του

Δικαcπηρίου    τούτου,    χωρίς    την    ιταρουσία    των    διαδίκων    κCιι    των

ιτληρε§ουσίων τους δικηγόρων.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι\α τη διΊμοσίευση

GΦΜΕ:ΞΞΞγΑ
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