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ΛΑΡΙΣΑΣ

Αποτελούμενο  από  το  Δικαστή  Πέτρο  Κομισόπουλο,  Πρωτόδικη,  τον  οποίο  όρισε  η
Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο τούτο Πρόεδρος Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα  ...

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ... Μαϊου 2018, για να δικάσει την υπόθεση
με αντικείμενο την αφαίρεση της γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου μεταξύ

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ..., οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους
Ευθυμίας  Κρεμαστά,  δικηγόρου  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης  και  κατοίκου
Θεσσαλονίκης (οδός ...).

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ... και προσωρινά διαμένουσας κατά δήλωσή της στη Μυτιλήνη
Ν.  Λέσβου  (οδός   ...),  με  ΑΦΜ  ...,  η  οποία  δεν  παραστάθηκε  και  δεν  εκπροσωπήθηκε  από
πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι αιτούντες απηύθυναν στο Δικαστήριο αυτό την από ...-12-2017 αίτησή τους (αριθμός
έκθεσης  κατάθεσης  δικογράφου  ...-1-2018),  που  προσδιορίστηκε  για  να  συζητηθεί  κατά  τη
δικάσιμο  της  ...-2-2018  και  εγγράφηκε  στο  πινάκιο.  Κατά  την  άνω  δικάσιμο  η  συζήτηση  της
υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της ...-4-2018, οπότε αναβλήθηκε εκ νέου για τη δικάσιμο
που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε τους
ισχυρισμούς  της  και  ζήτησε  να  γίνουν  δεκτά  όσα  αναφέρονται  στις  έγγραφες  προτάσεις  που
κατέθεσε, ενώ προσκόμισε το υπ' αριθμ. ... γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

ΑΦΟΥ  ΜΕΛΕΤΗΣΕ  ΤΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΟ  ΝΟΜΟ  Με  την

κρινόμενη  αίτησή  τους  οι  αιτούντες  εκθέτουν  ότι  ο  αναφερόμενος  γιος  τους,  που  έχει  ήδη



αποβιώσει, είχε αποκτήσει από το γάμο του με την καθ'ης η αίτηση το αναφερόμενο ανήλικο άρρεν

τέκνο, του οποίου τη γονική μέριμνα ασκεί μετά το θάνατο του γιου τους και πατέρα αυτού η

τελευταία. Οτι η καθ'ης η αίτηση, μητέρα του ανήλικου εγγονού τους, προκάλεσε αδικαιολόγητα

την παρατεταμένη διακοπή της φοίτησής του, γεγονός που συνιστά παραμέληση του δικαιώματός

του στην εκπαίδευση,  καθώς  και  βαριά  παράβαση του καθήκοντος  αυτής  για  την  άσκηση της

επιμέλειας  του  προσώπου  του.  Οτι  εξαιτίας  της  συμπεριφοράς  της  αυτής  και  των  σοβαρών

προβλημάτων  της  ψυχικής  της  υγείας  δεν  παρέχει  τα  εχέγγυα  της  ασφαλούς  άσκησης  της

επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της. Με βάση το ιστορικό αυτό και επικαλούμενοι το συμφέρον

του εν λόγω ανήλικου τέκνου, ζητούν να αφαιρεθεί από την καθ’ης η άσκηση του συνόλου της

γονικής μέριμνας του ανήλικου γιου της και να ανατεθεί αυτή αποκλειστικά στους ίδιους. Τέλος,

ζητούν να καταδικαστεί η καθ'ης στα δικαστικά τους έξοδα. Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη

αίτηση  αρμόδια  και  παραδεκτά  καθ’ ύλην  και  κατά  τόπον  φέρεται  προς  συζήτηση  κατά  τη

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως η παρ. 1 του άρθρου

740 αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 4198/2013, 121 ΕισΝΑΚ) και είναι

νόμιμη,  στηριζόμενη στις  διατάξεις  των  άρθρων 1510,  1511,  1518,  1532,  1533,  1655 επ.  ΑΚ.

Επομένως,  πρέπει  να  εξεταστεί  περαιτέρω  και  από  ουσιαστική  άποψη,  δεδομένου  ότι  ακριβές

αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού συζήτησης για την αρχική δικάσιμο της ...-2-

2018 και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο αυτή επιδόθηκε εμπρόθεσμα στον Εισαγγελέα

Πρωτοδικών  Λάρισας  και  στην  καθ'ης  η  αίτηση  (βλ  την  υπ'  αριθμ.  ...  έκθεση  επίδοσης  του

δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, με έδρα το Πρωτοδικείο Λάρισας, ...

και την υπ' αριθμ. ... έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με

έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης, ...., σε συνδυασμό με την από ...-1-2018 απόδειξη παράδοσης και

παραλαβής δικογράφου που θυροκολλήθηκε και την από ...-1-2018 βεβαίωση του ίδιου δικαστικού

επιμελητή,  αντίστοιχα).  Η καθ’ης η αίτηση,  όμως,  δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από

πληρεξούσιο δικηγόρο κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, μετά τις δύο ως

άνω αναφερόμενες αναβολές, της εγγραφής της υπόθεσης στο πινάκιο θεωρούμενης ως κλήτευσης

όλων των διαδίκων (άρθρο 226 παρ.  4  ΚΠολΔ)  και  γι'  αυτό  πρέπει  να δικαστεί  σαν να ήταν

παρούσα.Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης του πρώτου αιτούντος και  της ένορκης

κατάθεσης  της  μάρτυρα απόδειξης  που περιέχονται  στα  ταυτάριθμα με  την παρούσα πρακτικά

δημόσιας συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες,

αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο ..., γιος των αιτούντων, κάτοικος εν ζωή Λάρισας, είχε τελέσει

κατά το έτος 2004 πολιτικό γάμο με την καθ'ης η αίτηση και από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα

άρρεν τέκνο, το ..., που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις ...2008. Η έγγαμη συμβίωση των άνω

συζύγων διασπάστηκε περί τα τέλη Αυγούστου του έτους 2014 και μετά από αγωγή που άσκησε ο

άνω  ...  σε  βάρος  της  καθ'ης  η  αίτηση  απαγγέλθηκε  η  λύση  του  γάμου  τους,  λόγω  διετούς

διάστασης, δυνάμει της υπ1 αριθμ. .../2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης,



κατά τη διαδικασία των γαμικών διαφορών. Η καθ’ης η αίτηση άσκησε έφεση κατά της παραπάνω

δικαστικής απόφασης, η οποία συζητήθηκε ερήμην της και απορρίφθηκε κατ' ουσίαν δυνάμει της

υπ’  αριθμ.  .../2017  απόφασης  του  Μονομελούς  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  (ειδική  διαδικασία,

Τμήμα ...). Ωστόσο, ο γάμος αυτός δεν λύθηκε αμετάκλητα με την απαγγελία διαζυγίου. Περαιτέρω

αποδεικνύεται  ότι  δυνάμει  της  υπ'  αριθμ.  .../2017  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου

Κατερίνης, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μετά από συνεκδίκαση

δύο αντίθετων αιτήσεων των άνω συζύγων με αντικείμενο μεταξύ άλλων την προσωρινή ανάθεση

της επιμέλειας του ανήλικου γιου τους σε καθένα εξ αυτών, απορρίφθηκε ως αβάσιμη η σχετική

αίτηση της καθ'ης, μητέρας του ανηλίκου και έγινε δεκτή ως βάσιμη η αίτηση του πατέρα του, ...,

και ανατέθηκε προσωρινά στον τελευταίο η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ως άνω

ανηλίκου, διότι κρίθηκε ότι η καθ'ης η αίτηση παραμέλησε το δικαίωμα του ανήλικου τέκνου της

στην εκπαίδευση και παραβίασε βαριά το καθήκον της σχετικά με την επιμέλεια του προσώπου

του. Από τότε ο ... ασκούσε την επιμέλεια του ανήλικου γιου του μέχρι και το χρόνο θανάτου του,

στις ...-2017, και έκτοτε η επιμέλεια αυτού περιήλθε αυτοδικαίως σε μόνη την καθ'ης η αίτηση

μητέρα του. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κατερίνης με

το υπ' αριθμ. Πρωτ. ...-2-2017 έγγραφό του, κατόπιν των τριών από ...-2017 ένορκων καταθέσεων

του  ...,  της  ...,  παρήγγειλε  στο  Διευθυντή  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Κατερίνης  (Ψυχιατρικός

Τομέας) να μεριμνήσει για την εξέταση της καθ'ης η αίτηση για τη διαπίστωση της συνδρομής των

προϋποθέσεων της ακούσιας νοσηλείας της. Σε εκτέλεση αυτής της παραγγελίας οι ψυχίατροι του

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ... (... Υ.ΠΕ. Μακεδονίας), ..., εξέδωσαν την από ...-2017 γνωμάτευσή

τους,  σύμφωνα  με  την  οποία,  αφού  εξέτασαν  την  καθ'ης,  διαπίστωσαν  ότι  αυτή  πάσχει  από

ψυχωσική συνδρομή υπό διερεύνηση και ότι  είναι  απαραίτητη η νοσηλεία της στο ψυχιατρείο,

προκειμένου να αποτραπούν πράξεις βίας κατά της ίδιας ή τρίτου. Επίσης, αναφέρθηκε ότι εξαιτίας

της κατάστασης της ψυχικής της υγείας δεν είναι ικανή να κρίνει για το συμφέρον της υγείας της

και συνεπώς η έλλειψη νοσηλείας της θα είχε ως συνέπεια είτε να αποκλειστεί η θεραπεία της, είτε

νά επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της. Κατόπιν των διαπιστώσεων αυτών η καθ'ης η αίτηση

νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης από ...-2017 έως ...-

2017 με  διάγνωση  (...)  ...,  οπότε  εξήλθε  με  έκβαση «βελτίωση» (βλ.  την από ...-2017 ιατρική

γνωμάτευση του ψυχίατρου ...). Περαιτέρω, οι αιτούντες, παππούς και γιαγιά του ανηλίκου από την

πατρική  του  γραμμή,  λίγες  ημέρες  μετά  το  θάνατο  του  γιου  τους,  υπέβαλαν  ενώπιον  του

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας την από ...-2017 αίτησή τους, ζητώντας να ανατεθεί σ' αυτούς

προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου εγγονού τους. Ο άνω Εισαγγελέας, δε, με την υπ'

αριθμ.  .../2017  διάταξή  του,  αφού  έλαβε  υπόψη  την  ως  άνω υπ’ αριθμ.  .../2017  απόφαση  του

Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Κατερίνης,  καθώς  και  το  γεγονός  ότι  καθ'  ο  χρονικό  διάστημα  ο

ανήλικος διέμενε με την καθ'ης η αίτηση παρουσίαζε ελλιπή για μακρό χρονικό διάστημα φοίτηση

στο σχολείο,  αλλά και  την κατάσταση της  ψυχικής  υγείας  της  καθ'ης,  ανέθεσε προσωρινά την



επιμέλεια και συγκεκριμένα την ανατροφή, την επίβλεψη, τη φροντίδα, την εκπροσώπηση και τον

καθορισμό των εν γένει συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου στους αιτούντες. Στις ...-2017 η καθ'ης

η αίτηση υπέβαλε αίτηση στον ίδιο ως άνω Εισαγγελέα, ζητώντας την ανάκληση της προηγούμενης

υπ’ αριθμ. .../2017 διάταξής του. Ωστόσο, η αίτηση αυτή απορρίφθηκε ως αβάσιμη δυνάμει της υπ

αριθμ. .../2017 διάταξης του ως άνω Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας. Ταυτόχρονα με την ως άνω

αίτηση η καθ'ης  κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά των εδώ αιτούντων Κατά τη

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,την από ...2017 και με αριθμό κατάθεσης .../2017 αίτησή

της, με την οποία ζήτησε να ανατεθεί σ' αυτήν προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου

του  ανήλικου  γιου  της.  Η  συζήτηση  της  αίτησης  αυτής  έλαβε  χώρα  στις  ...-2018  και  ενώ

εκκρεμούσε  η  έκδοση  απόφασης  επ'  αυτής,  ενόψει  των  διακοπών  του  Πάσχα,  οι  αιτούντες

οικειοθελώς και χωρίς να έχουν οποιαδήποτε προς τούτο υποχρέωση, αλλά από λόγους επιείκειας,

παρέδωσαν στην καθ'ης το ανήλικο τέκνο, προκειμένου να περάσουν μαζί τις διακοπές αυτές στη

Μυτιλήνη,  όπου στο μεταξύ  η  καθ’ης  η  αίτηση είχε  εγκατασταθεί  λόγω της  υπηρεσιακής  της

τοποθέτησης ως αναπληρώτρια νηπιαγωγός. Προς τούτο η τελευταία συνέταξε και απηύθυνε προς

τον πρώτο των αιτούντων την από ...-2018 υπεύθυνη δήλωσή της, σύμφωνα με την οποία δήλωσε

ότι παρέλαβε το γιο της, ..., για τις διακοπές του Πάσχα 2018 εντός των ορίων της Ελλάδας. Ο εν

λόγω ανήλικος,  δε,  κατά το τρέχον σχολικό έτος ήταν μαθητής της  ...  τάξης  του  ... δημοτικού

σχολείου .... Ωστόσο, παρά το ότι η καθ'ης η αίτηση όφειλε να έχει μεριμνήσει να επιστρέφει τον

ανήλικο  γιο  της  στους  αιτούντες  το  αργότερο  μέχρι  τις  ...-2018,  κατά  τα  προαναφερθέντα,

εντούτοις μέχρι και το χρόνο συζήτησης της κρινόμενης αίτησης ο ανήλικος δεν έχει επιστρέφει

στη Λάρισα, στην οικία των αιτούντων και δεν πηγαίνει στο σχολείο όπου φοιτά (βλ. το από ...-

2018 έγγραφο της  διευθύντριας  του άνω ...  δημοτικού σχολείου).  Οι αιτούντες και  ιδιαίτερα ο

πρώτος εξ  αυτών,  παππούς  του ανηλίκου,  επικοινωνεί  με  την  καθ'ης  και  τον  ανήλικο γιο  της,

.τηλεφωνικά σε κινητό τηλέφωνο αυτής, χωρίς ωστόσο η επικοινωνία αυτή να είναι απρόσκοπτη εκ

μέρους της. Εξάλλου, επί της άνω από ...-2017 αίτησης της καθ’ης εκδόθηκε η υπ’ αριθμ .../2018

απόφαση  του  Δικαστηρίου  τούτου  (διαδικασία  ασφαλιστικών  μέτρων),  δυνάμει  της  οποίας

απορρίφθηκε  η  εν  λόγω  αίτηση  κατά  το  κύριο  αίτημά  της  περί  προσωρινής  ανάθεσης  της

επιμέλειας  του  προσώπου του  ανηλίκου  στην καθ'ης  ως  αβάσιμη  και  έγινε  δεκτή  ως  προς  το

επικουρικό αίτημά της περί ρύθμισης της επικοινωνίας της καθ'ης με το ανήλικο τέκνο της και

ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας της. Επίσης, από τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας στην

οικία των αιτούντων, στη Λάρισα, επί της οδού ..., όπου διαμένουν με τον ανήλικο εγγονό τους,

κρίνεται ότι οι αιτούντες ανταποκρίνονται εξαιρετικά ικανοποιητικά στο ρόλο τους, ως ασκούντες

την επιμέλεια του προσώπου του εγγονού τους, καθώς η μεγάλη τους αγάπη γι' αυτόν, η καλή τους

υγεία και η καλή οικονομική τους κατάσταση, αλλά και οι απόλυτα υγιείς αντιλήψεις τους περί

ανατροφής ανηλίκων αποτελούν εχέγγυο υγιούς σωματικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξής του.

Υποστηρικτικά,  δε,  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  λειτουργεί  και  το  ευρύτερο  οικογενειακό



περιβάλλον και  κυρίως ο θείος  του ανηλίκου,  ...,  αδελφός του θανόντος  πατέρα του,  ο  οποίος

διαμένει με την οικογένειά του στον ... (βλ. την υπ’ αρ. πρ. ...2018 έκθεση κοινωνικής έρευνας της

κοινωνικής λειτουργού της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, ...). Από τα παραπάνω

αποδεικνύεται ότι η καθ'ης η αίτηση λόγω της κατάστασης της ψυχικής της υγείας αδυνατεί να

ανταποκριθεί  στο  ρόλο  της  ως  μόνου  εν  ζωή  γονέα  του  ανήλικου  γιου  της  και  να  ασκήσει

προσηκόντως τη γονική μέριμνα αυτού, όπως επιβάλλεται από το συμφέρον αυτού, ιδίως δε να

ανταποκριθεί στο καθήκον της για την απρόσκοπτη στοιχειώδη εκπαίδευσή του και τη φοίτησή του

στο δημοτικό σχολείο. Η αδυναμία -ρις αυτή συνιστά, δε, κακή άσκηση της γονικής μέριμνας εκ

μέρους  της  και  αποτελεί  λόγο  για  την  αφαίρεσή  της  από  αυτήν.  Περαιτέρω,  ενόψει  των  ήδη

διαμορφωθεισών συνθηκών και της διαμονής του ανήλικου ... με τους αιτούντες, της δημιουργίας

σταθερού και υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος που εξασφαλίζει την ομαλή του ανάπτυξη και

τη  διαρκώς  σημειούμενη  πρόοδό  του  στο  σχολείο  όπου  φοιτά, κρίνεται  ότι  το  συμφέρον  του

ανηλίκου επιβάλλει την ανάθεση της γονικής του μέριμνας στους αιτούντες. Η κρίση αυτή συνάδει

και με την εκτίμηση της διενεργήσασας την κοινωνική έρευνα κοινωνικής λειτουργού, .... Κατόπιν

όλων των ανωτέρω,  πρέπει  η  κρινόμενη αίτηση να  γίνει  δεκτή  από ουσιαστική  άποψη και  να

αφαιρεθεί από την καθ'ης η αίτηση το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας επί του ανήλικου

τέκνου της και να ανατεθεί αυτή (η γονική μέριμνα) στους αιτούντες. Λόγω της ήττας και της

ερημοδικίας της καθ'ης η αίτηση πρέπει αυτή να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα των αιτούντων

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, πρέπει να οριστεί το παράβολο

ερημοδικίας  για  την  περίπτωση  που  η  ερημοδικασθείσα  καθ'ης  η  αίτηση  ασκήσει  ανακοπή

ερημοδικίας.

                                     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

      Δικάζει ερήμην της καθ’ης η αίτηση.

     Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

     Δέχεται την αίτηση.

     Αφαιρεί από την καθ'ης η αίτηση τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της, ...

     Αναθέτει τη γονική μέριμνα του ως άνω ανήλικου τέκνου της καθ'ης η αίτηση στους αιτούντες.



      Καταδικάζει την καθ'ης η αίτηση στα δικαστικά έξοδα των αιτούντων,'τα οποία ορίζει σε

τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

          Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Λάρισα, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη

δημόσια  συνεδρίασή  του  στις  ...  Ιουλίου  2018  χωρίς  την  παρουσία  των  αιτούντων  και  της

πληρεξούσιας δικηγόρου τους.

       


