AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 964/2021
Αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Γ.Α. ΑΣΦ/…../2020
Αριθμός έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Γ.Α. ΑΣΦ/…./2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Συγκροτήθηκε

από

τo

Δικαστή

Iωάννη

Ευαγγελάτο,

Πρόεδρο

Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 8 Οκτωβρίου 2021, χωρίς
τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ :
Α. ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:……, κατοίκου Ηρακλείου, που παραστάθηκε μετά
του πληρεξουσίου του δικηγόρου Νικολάου Φανταουτσάκη.
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ………κατοίκου Ηρακλείου, ατομικά και για
λογαριασμό των δύο ανηλίκων τέκνων της, η οποία παραστάθηκε μετά του
πληρεξουσίου της δικηγόρου Εμμανουήλ Παπαδουράκη.
Β. ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ……….κατοίκου Ηρακλείου, για την ίδια ατομικά και
ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, που παραστάθηκε μετά
του πληρεξουσίου της δικηγόρου Εμμανουήλ Παπαδουράκη.
ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ:

……….., που παραστάθηκε μετά του

πληρεξουσίου του δικηγόρου Νικολάου Φανταουτσάκη.
Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 27-10-2020 αίτησή του, που
κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό Γ.Α.
ΑΣΦ/…../2020 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 26 ης Μαρτίου 2021,
οπότε αποσύρθηκε λόγω της ΚΥΑ 17698/2021 περί αναστολής της

λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκε για την παραπάνω
δικάσιμο με την από 26-3-2021 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.
Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 5-11-2020 αίτησή της, που
κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό Γ.Α.
ΑΣΦ/…../2020 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 26 ης Μαρτίου 2021,
οπότε αποσύρθηκε λόγω της ΚΥΑ 17698/2021 περί αναστολής της
λειτουργίας των δικαστηρίων και επαναπροσδιορίστηκε για την παραπάνω
δικάσιμο με την από 26-3-2021 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των
διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους προφορικά και ζήτησαν να γίνουν
δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 1513 του ΑΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με
το νόμο 4800/2021 : «Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή
λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης
των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι
δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική
μέριμνα». Επιπλέον, το άρθρο 1514 του ΑΚ, όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με το νόμο 4800/2021, ορίζει ότι κατά παρέκκλιση του
άρθρου 1513 οι γονείς μπορούν να ρυθμίζουν διαφορετικά την κατανομή της
γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς
και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, το γονέα με τον οποίο
θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Αν δεν
είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας εξαιτίας διαφωνιών

των γονέων, καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση κι αν
διαφωνούν αποφασίζει το Δικαστήριο.
Στην προκείμενη περίπτωση ο αιτών με την κρινόμενη αίτησή του, κατ’
εκτίμηση του δικογράφου του, ζητεί, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, να
ανατεθεί από κοινού και εξίσου σε αυτόν και την εν διαστάσει σύζυγό του-καθ’
ης η αίτηση, η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων του, επικουρικά να
ρυθμιστεί η επικοινωνία του με αυτά, κατά τα χρονικά διαστήματα και
σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται ειδικότερα στην αίτηση αυτή.
Η αιτούσα με την υπό κρίση αίτηση, όπως διορθώθηκε αυτή με την
προφορική δήλωση στο ακροατήριο του πληρεξουσίου της δικηγόρου,
επικαλούμενη κατεπείγουσα περίπτωση, ζητεί να της ανατεθεί προσωρινά η
αποκλειστική επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, που γεννήθηκαν
από το γάμο της με τον καθ’ ου, μετά τη διακοπή της μεταξύ τους έγγαμης
συμβίωσης, να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της καταβάλλει για τη διατροφή των
ανηλίκων τέκνων τους το συνολικό ποσό των 750 ευρώ εντός του πρώτου
πενθημέρου εκάστου μηνός με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση
καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα,
αρμοδίως οι ως άνω αιτήσεις αρμόδια και παραδεκτά εισάγονται ενώπιον του
Δικαστηρίου τούτου, για να συζητηθούν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις
των άρθρων 1389, 1391, 1510, 1511, 1512, 1514, 1518 και 1520 ΑΚ και 735
παρ 1 εδ α ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει, συνεκδικαζόμενες, να εξεταστούν
περαιτέρω στην ουσία τους.
Από την ανωμοτί εξέταση των διαδίκων, που εξετάσθηκαν

στο

ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν οι

διάδικοι, μεταξύ των οποίων και οι προσκομιζόμενες ένορκες βεβαιώσεις, οι
οποίες έχουν ληφθεί νομότυπα, ωστόσο δεν μνημονεύονται ξεχωριστά,
καθώς δεν αποτελούν πλέον ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο (άρθρο 36 του ν.
3994/2011) και από όσα προφορικά και με τα έγγραφα σημειώματά τους
ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, χωρίς να κρίνεται
αναγκαία η επικοινωνία του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου με τα ανήλικα
τέκνα (κατά το άρθρο 1511 παρ. 4 του ΚΠολΔ), λόγω της μικρής τους ηλικίας
και συνακόλουθα της ανωριμότητάς τους, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο το έτος 2010 και
από το γάμο τους αυτό απέκτησαν δυο τέκνα, την ,,,,,που γεννήθηκε στις
…..και την ….γεννηθείσα στις……. Η έγγαμη συμβίωσή τους αρχικά ήταν
αρμονική, ωστόσο, δεν κράτησε και η οριστική διάσπαση της σχέσης τους
επήλθε τον Ιούλιο του 2019 όταν και η αιτούσα-καθ’ ης η αίτηση μετακόμισε
με τα ανήλικα τέκνα της σε άλλη οικία. Έκτοτε τα ανήλικα διαβιούν με τη
μητέρα τους, ενώ ο πατέρας τους έχει πολύ συχνή επικοινωνία μαζί τους,
αρχικά μετά από συμφωνία των διαδίκων και εν συνεχεία δυνάμει της από 611-2020 προσωρινής διαταγής αυτού του Δικαστηρίου. Η αιτούσα-καθ’ ης η
αίτηση αντεπεξέρχεται πλήρως στις υποχρεώσεις της, αφιερώνει ενεργά το
ενδιαφέρον της στη διαπαιδαγώγηση των τέκνων της και κρίνεται ικανή και
άξια να καλύψει όλες τις ανάγκες τους συναισθηματικά και πρακτικά. Ωστόσο
και ο αιτών-καθ’ ου η αίτηση έχει έντονη την επιθυμία να δείξει έμπρακτα την
αγάπη του προς τα ανήλικα τέκνα του και έχει τα εχέγγυα για να πετύχει την
ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Οι διάδικοι, παρά τα λάθη τους στη
διαπαιδαγώγηση των τέκνων τους, κρίνονται εξίσου ικανοί και κατάλληλοι να
φροντίσουν τα τέκνα τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί

πλέον η προσωπική τους ζωή. Και είναι αληθές ότι, τουλάχιστον προς το
παρόν, μεταξύ των διαδίκων παρατηρείται μια έλλειψης συνεννόησης και μια
ένταση που δημιουργεί τριβές, όπως ισχυρίζεται η αιτούσα, ωστόσο, δύο νέοι
άνθρωποι, αξιοπρεπείς, καλλιεργημένοι και ευφυείς, όπως είναι οι διάδικοι,
οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να παραμερίσουν τις
διαφωνίες τους και αποβλέποντας στο βέλτιστο συμφέρον των τέκνων τους
να συνεργαστούν στο πιο σπουδαίο καθήκον, στο πιο μεγάλο έργο της ζωής
τους, στην ανατροφή των παιδιών τους.

Εξάλλου, για τα ανήλικα τέκνα,

ιδιαίτερα σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, που διαπλάθεται ολόκληρος ο
ψυχοσωματικός τους κόσμος, είναι αναγκαία μια απόλυτη αναλογία πατρικής
και μητρικής συμπεριφοράς. Με γνώμονα, λοιπόν, το συμφέρον των τέκνων,
που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων
στην ανατροφή και φροντίδα τους (άρθρο 1511 παρ. 2 του ΑΚ, όπως ισχύει
μετά την τροποποίηση του με το ν. 4800/2021), το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν
υπάρχει λόγος να παρεκκλίνει από τη διάταξη του άρθρου 1513 του ΑΚ,
σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, καθώς οι
διαφωνίες τους δεν είναι ουσιώδεις και μπορούν να ξεπεραστούν,
απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της καθ’ ης η αίτηση και
πρέπει, επομένως, η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων να
ανατεθεί από κοινού και εξίσου στους διαδίκους. Να σημειωθεί ότι «από
κοινού και εξίσου» δεν σημαίνει ισόποση χρονική κατανομή της γονικής
μέριμνας, αλλά σημαίνει ότι αποδίδεται ίση αξία στον καθένα από τους
ασκούντες τη γονική μέριμνα, ο ίδιος σεβασμός και αναγνώριση της συμβολής
του

στην

άσκηση

της

γονικής

μέριμνας

(βλ.

Εισήγηση

Δήμητρας

Παπαδοπούλου Σεμινάριο ΕΣΔΙ – Επιμόρφωση Δικαστών 28/6, 5/7,

6/9/2021). Ωστόσο, λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του καθ’ ου, ο
οποίος διατηρεί ... στο Ηράκλειο και δεν έχει σταθερό και συγκεκριμένο
πρόγραμμα εργασίας, ενώ μεταβαίνει πολύ συχνά και στο εξωτερικό για την
προώθηση της επιχείρησής του, πρέπει να καθοριστεί ως τόπος κατοικίας
των ανηλίκων η οικία της αιτούσας. Περαιτέρω, επίσης με αποκλειστικό
γνώμονα το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, όπως το
καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους, το Δικαστήριο θεωρεί
επιβεβλημένη την επικοινωνία του πατέρα με τα τέκνα του (κατά το άρθρο
1520 του ΑΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το νόμο 4800/2021), κατά τον
τρόπο που αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας, καθώς και η
καθ’ ης η αίτηση δεν αντιλέγει στο εύρος της επικοινωνίας. Περαιτέρω, από
τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των
διαδίκων δεν έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσία, λόγω δε
της ανηλικότητάς τους δεν είναι ασφαλώς σε θέση να εργασθούν για να
διαθρέψουν τον εαυτό τους και συνεπώς δικαιούνται διατροφής από τους
διαδίκους γονείς τους, που έχουν υποχρέωση να τα διατρέφουν από κοινού ο
καθένας ανάλογα με τις

δυνάμεις του (άρθρο 1486 παρ. 2 του ΑΚ).

Ακολούθως, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου, όπως προαναφέρθηκε, διατηρεί
……στο Ηράκλειο Κρήτης από το οποίο αποκομίζει μηνιαία έσοδα ύψους
1.500 ευρώ περίπου. Δεν πιθανολογήθηκε κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο
του καθ’ ου η αίτηση, ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη περιουσία, ενώ
ο ίδιος δεν βαρύνεται με δαπάνες στέγασης, καθώς πλέον διαμένει με τους
γονείς του. Η αιτούσα πιθανολογήθηκε ότι εργάζεται ως καθηγήτρια
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορισμένη στο……., ενώ διαμένει μαζί με τα
τέκνα της σε μισθωμένη κατοικία για την οποία καταβάλλει μηνιαίως το ποσό

των 400 ευρώ και από 1.1.2022 το ποσό των 450 ευρώ. Εξάλλου, από τα ίδια
ως άνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι τα δυο ως άνω ανήλικα τέκνα
των διαδίκων, έχουν τις συνήθεις ανάγκες των παιδιών αντίστοιχης ηλικίας.
Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων, τις εν
γένει περιστάσεις και τις ανάγκες των ανηλίκων τέκνων, όπως αυτές
προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους και ανταποκρίνονται στα
απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, συντήρηση και
ιατρική περίθαλψη των ανηλίκων, οι μηνιαίες διατροφικές ανάγκες τους
ανέρχονται στο συνολικό ποσό των στο ποσό των 400 ευρώ για την …..και
στο ποσό των 300 ευρώ για τη…... Στο ποσό δε αυτό συνυπολογίζεται και η
παροχή στέγης, καθώς και η παροχή προσωπικής εργασίας και των
φροντίδων της αιτούσας

για την ανατροφή των ανηλίκων, οι οποίες είναι

αποτιμητές σε χρήμα. Από το ποσό αυτό ο καθ’ ου η αίτηση, του οποίου οι
οικονομικές δυνάμεις υπερέχουν έναντι εκείνων της αιτούσας, ενόψει όμως
και του ικανού χρονικού διαστήματος που τα ανήλικα τέκνα θα διαμένουν μαζί
του, οφείλει να καταβάλλει για την …..το ποσό των 230 ευρώ και για τη ……το
ποσό των 200 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 430 ευρώ. Κατά το υπόλοιπο
συνολικό ποσό των 270 ευρώ που απαιτείται για τη μηνιαία διατροφή των
τέκνων τους συμμετέχει και η αιτούσα με την κατά τα ως άνω προσφορά της
προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα
τους και με τα εισοδήματά της. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον
επιπρόσθετα

πιθανολογήθηκε

ότι

υφίσταται

επείγουσα

περίπτωση,

συνιστάμενη στην άμεση και επιτακτική ανάγκη των ως άνω δικαιούχων της
διατροφής, που επιβάλλει να διαταχθεί το διαλαμβανόμενο στο διατακτικό
ασφαλιστικό μέτρο, οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές εν μέρει ως βάσιμες

και κατ’ ουσία και: 1) να ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων
προσωρινά από κοινού και εξίσου στους διαδίκους, 2)να καθοριστεί
προσωρινά ως τόπος κατοικίας των ανηλίκων τέκνων η κατοικία της αιτούσας,
η οποία θα διαμένει μαζί τους, 3) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να καταβάλλει
μηνιαίως στην αιτούσα ως διατροφή των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων το
συνολικό ποσό των 430 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε
επιμέρους δόσης ως την ολοσχερή εξόφληση. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα
πρέπει να συμψηφιστούν λόγω της σχέσης των διαδίκων ως συζύγων, καθώς
δεν προέκυψε η αμετάκλητη λύση του γάμου τους (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις υπό στοιχείο Α και Β
αιτήσεις.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις αιτήσεις.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων
τέκνων των διαδίκων από κοινού και εξίσου στους διαδίκους.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ προσωρινά ως τόπο κατοικίας των ανηλίκων τέκνων των
διαδίκων την εκάστοτε οικία της αιτούσας, η οποία θα διαμένει μαζί τους.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ προσωρινά τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει στην
αιτούσα ως διατροφή για τα ανήλικα τέκνα τους το συνολικό ποσό των
τετρακοσίων τριάντα (430) ευρώ, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, από την
επίδοση της αίτησης και εφεξής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση
πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την πλήρη εξόφληση.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ το δικαίωμα επικοινωνίας του καθ’ ου, προσωρινά και μέχρι
την οριστική ρύθμιση, με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων ως ακολούθως:

Α)

Κάθε

πρώτο,

τρίτο

και

πέμπτο

(όταν

υφίσταται)

Παρασκευοσαββατοκύριακο εκάστου μήνα, από ώρα 19.00 της Παρασκευής
ως 19.00 της Κυριακής. Β) Κάθε Τετάρτη, από τη λήξη του σχολικού
προγράμματος των τέκνων, άλλως αν δεν έχουν σχολείο από τις 14.00, μέχρι
την Πέμπτη το πρωί κατά την έναρξη των σχολικών μαθημάτων, άλλως αν
δεν έχουν σχολείο μέχρι τις 11.00 πμ. Γ)Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων
το πρώτο έτος (2021) από 24 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 πμ ως 31
Δεκεμβρίου και ώρα 17.00 και το επόμενο έτος από 31 Δεκεμβρίου και ώρα
10.00 πμ ως 6 Ιανουαρίου και ώρα 17.00, εναλλάξ κάθε έτος. Δ) Κατά τις
εορτές του Πάσχα από το Σάββατο του Λαζάρου και ώρα 10.00 πμ μέχρι το
Μ. Σάββατο και ώρα 17.00 για το πρώτο έτος (Πάσχα 2022) και από το Μ.
Σάββατο και ώρα 10.00 πμ μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 17.00 το
επόμενο έτος και εναλλάξ κάθε έτος. Ε) Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δέκα
ημέρες τον Ιούλιο και δέκα τον Αύγουστο και συγκεκριμένα (αν δεν υπάρχει
συνεννόηση των διαδίκων για τις ημερομηνίες) για το μήνα Ιούλιο από την 1 η
Ιουλίου και ώρα 11.00 πμ ως και την 11 η Ιουλίου και ώρα 11.00 πμ και για το
μήνα Αύγουστο από 1η Αυγούστου και ώρα 11.00 πμ ως και την 11 η
Αυγούστου και ώρα 11.00 πμ. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις τα
ανήλικα τέκνα θα παραλαμβάνονται από την κατοικία της μητέρας τους, που
υποχρεώνεται να τα παραδίδει στον πατέρα τους, ο οποίος αντιστοίχως,
υποχρεούται να τα επαναφέρει στην οικία της μητέρας τους, κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω καταληκτικά χρονικά σημεία, πλην της περίπτωσης Β
όπου ο αιτών θα παραλαμβάνει τα παιδιά από το σχολείο και θα τα
επιστρέφει εκεί. Η αιτούσα-καθ΄ης η αίτηση οφείλει να διευκολύνει την
τηλεφωνική επικοινωνία του καθ’ ου-αιτούντος με τα ανήλικα, η οποία θα

γίνεται καθημερινά, είτε σε συγκεκριμένη γραμμή σταθερού ή κινητού
τηλεφώνου, είτε μέσω ειδικών προγραμμάτων λογισμικού (skype, viber,
κ.λπ.).
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
KPIΘHKE, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Ηράκλειο, στο
ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στις 18 Οκτωβρίου 2021.

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εως το ν.4842/2021 ΦΕΚ Α 190/2021
Περιλαμβάνει και:
α) την Αιτιολογική έκθεση
β)την κατ΄ Άρθρο ερμηνεία της ρύθμισης του ν.4282/2021,του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σελ.475 τιμή 20 ευρώ

Ευαγγελάτος Ιωάννης, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων
Κατ΄ άρθρο Ερμηνεία.Σχόλια.Νομολογία

Σελ.320 τιμή 30 ευρώ

Κομπολίτης Γρηγόριος, Ειρηνοδίκης
Νόμος υπ. αριθμ. 4745/2020 (ΦΕΚ A 214/06.11.2020)
Τροποποίηση του ν. 3869/2010- Προσθήκη άρθρων
4Α ως 4Κ / Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της
εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010
Ερμηνεία κατ’ άρθρο-Παρατηρήσεις επί των
νομοθετικών μεταβολών- Νομοθετικό καθεστώς
εκκρεμών υποθέσεων.
Αναστολή προθεσμιών λόγω COVID-19
Προστασία της κατοικίας μετά την
κατάργηση του άρθρου 9 παρ. 2.
2η έκδοση

(ενημερωμένη και συμπληρωμένη έως τον
Ν.4812/2021,ΦΕΚ Α 110-30/6/2021)

σελ.180 τιμή 26 ευρώ

