
 

   1632/2019 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ (ΕΚΟΥΣΙΑ) ( 747261) 
 

 
Εκούσια Δικαιοδοσία - Ιδιότητα διαδίκου - Αφαίρεση γονικής μέριμνας - Ανάθεση σε κατάλληλη 
οικογένεια (ανάδοχη) όχι συγγενική - Προϋποθέσεις καταλληλότητας αναδόχων γονέων Ν. 
4538/2018 σε συνδυασμό με Ν. 2082/1992 και Π.Δ. 86/2009 (δεδομένης της μη σύστασης κατά 
το χρόνο έκδοσης της απόφασης των απαιτούμενων κατά το νόμο 4538/2018 μητρώων) - Κύρια 
και Πρόσθετη παρέμβαση στην εκούσια - Κύρια παρέμβαση υποψήφιων αναδόχων γονέων - 
Έννομο συμφέρον - Αίτημα περί ανάθεσης στους αναδόχους της γονικής μέριμνας - Αίτημα περί 
καταδίκης των καθ’ ων η κύρια παρέμβαση στα δικαστικά έξοδα μη νόμιμο (746 ΚΠολΔ) - 
Συνεκδικάζει αίτηση και κύρια παρέμβαση - Δέχεται εν μέρει αίτηση - Δέχεται εν μέρει κύρια 
παρέμβαση - Αφαιρεί άσκηση γονικής μέριμνας ανηλίκου τέκνου - Αναθέτει αυτήν σε ανάδοχη 
οικογένεια. 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  1632/2019 
 
 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 
        ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ειρήνη Πολίτου, Πάρεδρο, η οποία ορίσθηκε από την 
Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη 
Γραμματέα Έλλη Ζερμπίνη. 
 
        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ κεκλεισμένων των θυρών στο ακροατήριό του την 29η Νοεμβρίου 2018, για να 
δικάσει τη με αριθμό  κατάθεσης …./…../25-10-2018 αίτηση και τη με αριθμό κατάθεσης 
……/……/12-11-2018 κύρια παρέμβαση, με αντικείμενο την αφαίρεση της άσκησης της γονικής 
μέριμνας ανηλίκου τέκνου και την ανάθεση αυτής σε τρίτο μεταξύ: 
 
Α. ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ………, ο οποίος δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά κατέθεσε τις από 
……… προτάσεις. 
 
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΚΛΗΤΕΥΘΕΙΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ: …………., κατοίκου 
Θεσσαλονίκης (οδός ..........), η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως. 
 
ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΟΝ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΤΕΥΘΕΝΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ: Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ……………., το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (οδός .......) 
και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο δεν παραστάθηκε. 
 
Β. ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ: 1) ........, με ΑΦΜ ……..και 2) ………., με ΑΦΜ ………, κατοίκων 
Θεσσαλονίκης (οδός ………..), που παραστάθηκαν αμφότεροι μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου 
τους ………., ο οποίος κατέθεσε προτάσεις και προσκόμισε το με αριθμό ……………… γραμμάτιο 
προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ.Θ. 
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ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 1) ……….., ο οποίος δεν παραστάθηκε 2) …………………., 
κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός ……….), η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως 3) Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ………….., το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη 
(οδός ……….) και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο δεν παραστάθηκε. 
 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ των υποθέσεων, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν κατά τη σειρά του οικείου 
πινακίου, λόγω της μεταξύ τους συνάφειας (άρθρα 233, 246 και 741 ΚΠολΔ) οι διάδικοι 
παραστάθηκαν όπως σημειώνεται παραπάνω και ο πληρεξούσιος δικηγόρος των κυρίως 
παρεμβαίνοντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις του και στα πρακτικά 
της δίκης. 
 
                                                       ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
                                                     ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 
Α. Ι. Στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την ιδιότητα του διαδίκου, με την ευρύτερη 
έννοια του «μετέχοντος προσώπου», στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα ενδιαφερόμενα 
για την εκδοθησόμενη απόφαση πρόσωπα, προσλαμβάνει κάποιος: α) με την υποβολή της 
αίτησης για την εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης της εκούσιας δικαιοδοσίας, β) με την κλήτευσή 
του στη διαδικασία αυτή κατόπιν διαταγής του αρμοδίου δικαστή (άρθρο 748 § 3 ΚΠολΔ) ή 
εκείνου που εξέδωσε την πράξη στις υποθέσεις που εισάγονται κατά την παράγραφο 4 του 
άρθρου 747 (άρθρο 748 § 5 ΚΠολΔ), γ) με την άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης (άρθρο 
752 ΚΠολΔ) και δ) με την προσεπίκλησή του, που γίνεται με πρωτοβουλία κάθε διαδίκου ή 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (άρθρο 753 ΚΠολΔ). Συνεπώς, ο τρίτος αποκτά με μόνη τη 
νόμιμη κλήτευσή του ύστερα από διαταγή του αρμοδίου δικαστή ή εκείνου που εξέδωσε την 
πράξη στις υποθέσεις που εισάγονται κατ’ άρθρο 747 § 4 ΚΠολΔ, αυτομάτως την ιδιότητα του 
διαδίκου, ανεξαρτήτως αν εμφανιστεί εν τέλει στη δίκη (βλ. ΑΠ 2130/2014 
ΤραπΝομΠληρΝΟΜΟΣ, ΑΠ 335/2005 ΕλλΔνη 2006,1363, ΑΠ 41/2003 ΤραπΝομΠληρΝΟΜΟΣ). 
Σημειώνεται, πάντως, ότι η ιδιότητα του διαδίκου προσδίδεται μόνο στον τρίτο που καλείται 
έπειτα από διαταγή του Δικαστηρίου, ενώ η αυτόβουλη εκ μέρους του αιτούντος κλήτευση 
τρίτου προσώπου δεν τον καθιστά διάδικο (βλ. Αρβανιτάκης σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, 
ΕρμΚΠολΔ, τόμος ΙΙ, άρθρο 748, αριθμ. 7, 8). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των 
άρθρων 110 § 2, 111 § 2, 271 § 1, 739, 741, 748 § 3 και 754 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν κατά την 
ορισμένη για τη συζήτηση της αίτησης δικάσιμο ο καθ’ ου η αίτηση ή αυτός που κλητεύεται στη 
συζήτηση καθ’ επιταγή του νόμου ή του δικαστή δεν εμφανιστεί, το Δικαστήριο οφείλει να 
ερευνήσει και αυτεπαγγέλτως αν η αίτηση και η κλήση προς συζήτηση επιδόθηκαν σ’ αυτόν 
νόμιμα και εμπρόθεσμα, ώστε να διασφαλιστεί η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης των διαδίκων, 
σύμφωνα με την οποία κάθε διάδικος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακουστεί πριν από την 
έκδοση δικαστικής αποφάσεως, και σε περίπτωση μη νόμιμης ή μη εμπρόθεσμης κλήτευσής του 
να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης (πρβλ. ΕφΠειρ 28/2016, ΕφΘεσσαλ 632/2009 
δημοσιευμένες σε ΤραπΝομΠληρΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 750 
ΚΠολΔ, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών δικαιούται και δεν υποχρεούται να παρίσταται στην 
εκδίκαση της υπόθεσης, η εξέταση της οποίας δεν εμποδίζεται από τη μη παράσταση του ακόμη 
και αν η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία του. Άλλωστε, στην περίπτωση αυτή ο 
Εισαγγελέας ενεργεί προς όφελος τρίτου, χωρίς να υφίσταται περιθώριο εφαρμογής της 
διάταξης του άρθρου 754 ΚΠολΔ, η έννομη συνέπεια της οποίας συνδέεται με την ερημοδικία 
του αιτούντος, προς όφελος του οποίου παρέχεται το εκάστοτε ρυθμιστικό ή διαπιστωτικό 
μέτρο της εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ. ΜΕφΠειρ 578/2015, ΜΠρΧαν 1/2015, ΜΠρΘεσ 
12514/2013 όλες δημοσιευμένες στη ΤραπΝομΠληρΝΟΜΟΣ, και Αρβανιτάκη Π. σε 
Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, «Ερμηνεία ΚΠολΔ», τόμος ΙΙ, άρθρο 754 αριθμ. 1). Στην προκείμενη 
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περίπτωση, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, με πράξη κατάθεσης και 
ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της 
παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, στα πρόσωπα που ορίστηκε να κλητευθούν 
με διαταγή του Δικαστή κατ’ άρθρο 748 § 3 ΚΠολΔ, προκειμένου να παραστούν κατά τη 
συζήτηση της υπόθεσης στο παρόν Δικαστήριο. Ειδικότερα, η κρινόμενη αίτηση επιδόθηκε στην 
καθ’ ης η αίτηση, ……….. καθώς και στο προς ον η κοινοποίηση, ν.π.δ.δ. με την επωνυμία 
……………….  (βλ. την από ……… έκθεση επίδοσης του επιμελητή Δικαστηρίων του Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, ………… και την από …….. έκθεση επίδοσης του επιμελητή Δικαστηρίων του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ………., αντίστοιχα). Από τα πρόσωπα αυτά, τα οποία με την 
κλήτευσή τους κατέστησαν διάδικοι, το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ………………….. δεν εμφανίσθηκε 
κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία η υπόθεση 
εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, ούτε πήρε νόμιμα μέρος στη συζήτηση, ενώ η καθ’ ης η 
αίτηση εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως κατά την συζήτηση της εν λόγω υποθέσεως αλλά δεν 
παραστάθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρο, μολονότι η παράσταση του διαδίκου με δικηγόρο 
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου είναι υποχρεωτική (άρθρα 94 § 1, 96, 741 και 743  ΚΠολΔ), 
με αποτέλεσμα αυτή να θεωρείται δικονομικά απούσα (πρβλ. ΑΠ 656/2010 
ΤραπΝομΠληρΝΟΜΟΣ). Ακολούθως, πρέπει οι ανωτέρω να δικασθούν ερήμην (άρθρα 741 και 
271 § 2 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι το τεκμήριο ομολογίας του άρθρου 271 § 3 του ΚΠολΔ, δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί στην εκούσια δικαιοδοσία, καθώς δε συνάδει με το ανακριτικό σύστημα 
που καθιερώνει το άρθρο 744 του ΚΠολΔ). 
 
ΙΙ. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1515 ΑΚ η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που 
γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του, ενώ κατά τη 
διάταξη του άρθρου 1532 §§ 1, 2 ΑΚ αν ο πατέρας ή η μητέρα α) παραβαίνουν τα καθήκοντα 
που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου τους ή τη 
διοίκησή της περιουσίας του, ή β) αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά, ή γ) αν δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ’ αυτό, το Δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος 
γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο και, ιδίως, να αφαιρέσει από αυτόν τον γονέα τη γονική μέριμνα, 
ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, ή να αναθέσει την 
πραγματική φροντίδα του τέκνου ή ακόμη και την επιμέλεια αυτού, ολικά η μερικά, σε τρίτον ή 
να διορίσει επίτροπο. Η τρίτη των ως άνω περιπτώσεων έχει καθαρά αντικειμενικό 
προσανατολισμό, ήτοι ο νομοθέτης εκκινεί από κάποιες βασικές αντικειμενικές προϋποθέσεις, 
που πρέπει να πληροί ένας γονέας για την άσκηση της γονικής μέριμνας. Η ανεπάρκεια του 
γονέα μπορεί να οφείλεται σε λόγους πραγματικούς, όπως σοβαρή ψυχική νόσος, αλκοολισμός, 
εξάρτηση από ναρκωτικά, εγκληματική συμπεριφορά, ή και νομικούς, όπως φυλάκιση (βλ. 
Λαδογιάννη σε Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα Γεωργιάδης Απ., τόμος ΙΙ, ερμ. άρθρ. 
1532 αριθμ. 8 όπου παραπομπή και σε νομολογία). Το Δικαστήριο πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
διαπιστώσει τους λόγους αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας (βλ. ΑΠ 99/2014, ΧρΙΔ 2014, 
428). Επιπλέον, κατά τη διάταξη του άρθρου 1533 ΑΚ, η αφαίρεση του συνόλου της επιμέλειας 
του προσώπου του τέκνου και η ανάθεση της σε τρίτο διατάσσονται από το Δικαστήριο μόνον 
αν τα άλλα μέτρα έμειναν χωρίς αποτέλεσμα, ή κρίνεται ότι δεν επαρκούν για να αποτρέψουν 
κίνδυνο σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής υγείας του τέκνου, ενώ αποφασίζεται η ανάθεση 
της πραγματικής φροντίδας ή της επιμέλειας του τέκνου στον τρίτο μόνον μετά από έλεγχο του 
ήθους και της καταλληλότητας του, στηριζόμενο (το Δικαστήριο) υποχρεωτικά σε βεβαίωση της 
κοινωνικής υπηρεσίας (κατά την νεότερη διάταξη του άρθ. 19 § 4 ν. 2521/1997 αν η έκθεση της 
κοινωνικής υπηρεσίας δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο δικάζει χωρίς την έκθεση), η 
δε ανάθεση γίνεται σε κατάλληλη οικογένεια, κατά προτίμηση συγγενική (ανάδοχη οικογένεια) 
και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κατάλληλο ίδρυμα (βλ. ΑΠ 99/2014, όπ.π., ΕφΠειρ 381/2006 
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ΠειρΝομολ 2006, 416). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 8, 11, 34 § 1 
του Ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες 
διατάξεις», 9 του Ν. 2082/1992  και 1 και 2 § 3 του Π.Δ. 86/2009, προκύπτει ότι κατάλληλοι για 
να γίνουν ανάδοχοι, κατά την έννοια του άρθρου 1533 εδ. δ΄ ΑΚ, είναι οικογένειες 
αποτελούμενες από συζύγους ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, ή 
μεμονωμένα άτομα, άγαμα ή διαζευγμένα, ή σε χηρεία, με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι 
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, οποιουδήποτε βαθμού με τον ανήλικο (συγγενική 
αναδοχή). Η συγγενική αναδοχή πρέπει να προτιμάται, ενώ η τοποθέτηση ανηλίκου σε 
αναδόχους γονείς επιτρέπεται (δεδομένου ότι δεν έχουν συσταθεί τα προβλεπόμενα στο Ν. 
4538/2018 μητρώα) εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Οι ανάδοχοι 
γονείς πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από τον αναδεχόμενο, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί υιοθεσίας β) Οι ανάδοχοι γονείς 
και οι συνοικούντες με αυτούς έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία, ιδίως 
μάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα γ) Οι ανάδοχοι γονείς και οι 
συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί σε βάρος τους 
ποινική δίωξη για τα αδικήματα εκείνα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα, 
σύμφωνα με το άρθρο 1537 του ΑΚ, ή για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκων για τα 
αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο 
έναντι αμοιβής, αποπλάνηση παιδιών, ληστείας, καθώς και για τα προβλεπόμενα από την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ναρκωτικών και περί εμπορίας ανθρώπων και οργάνων δ) Οι 
ανάδοχοι γονείς έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής, 
μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, διαθέτοντας επαρκείς προς τούτο 
οικονομικούς πόρους και καταβάλλοντας προσωπική φροντίδα. Η υπόδειξη του νόμου περί 
προτιμήσεως της συγγενικής αναδοχής είναι σαφής, δεν αποκλείεται όμως οι ιδιαίτερες 
συνθήκες της ατομικής περίπτωσης να αναδεικνύουν τρίτα πρόσωπα ως καταλληλότερα να τους 
ανατεθεί η φροντίδα του ανηλίκου, αν αυτά δεν υστερούν έναντι των συγγενών του από την 
άποψη των βασικών προσόντων, που είναι η σωματική, διανοητική και ψυχική υγεία τους και η 
αγάπη τους για τα παιδιά, συγχρόνως όμως εμφανίζουν μεγαλύτερη συναισθηματική επαφή και 
δέσιμο με τον ανήλικο, όπως πολλές φορές συμβαίνει με φιλικά πρόσωπα ευρύτερου 
οικογενειακού περιβάλλοντός του, εφόσον βέβαια αυτά πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις 
καταλληλότητας που απαιτούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 86/2009 - και ήδη 
άρθρο 8 του Ν.4538/2018- (βλ. Δ. Κράνης, 2012, Η αναδοχή ανηλίκου, Εφαρμογές Αστικού 
Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας Τεύχος 3/2012, Μάρτιος). Η λήψη οποιουδήποτε μέτρου από το 
Δικαστήριο διαπνέεται από την αρχή της προσφορότητας, δηλαδή της καταλληλότητας του 
μέτρου για την αποτροπή του κινδύνου, που δημιουργεί η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας, 
προς την οποία, συνάπτεται η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή της αναλογίας του μέτρου προς 
τον επιδιωκόμενο σκοπό και της ελάχιστης δυνατής επέμβασης στη σχέση γονέων και τέκνου 
(βλ. ΑΠ 577/2014 ΤραπΝομΠληρΝΟΜΟΣ). Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 1511 § 2 και 
1664 ΑΚ, συνάγεται ότι το Δικαστήριο πρέπει να αποβλέπει πρωτίστως στο συμφέρον του 
τέκνου όταν αποφασίζει την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας ή πραγματικής 
φροντίδας αυτού σε τρίτον. Το συμφέρον αυτό αποτελεί αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό 
περιεχόμενο, που αντλεί το Δικαστήριο από την κοινωνική πείρα, την κοινή συνείδηση με 
αντικειμενικά αξιολογικά στοιχεία και εξετάζεται σε συνδυασμό προς όλα τα επωφελή και 
πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις (βλ. ΑΠ 174/2015, ΑΠ 1027/2010 
δημοσιευμένες σε ΤραπΝομΠληρΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών Εισαγγελέας με 
την κρινόμενη αίτησή του, ζητεί, για τους ειδικότερα αναφερόμενους σε αυτήν λόγους, να 
αφαιρεθεί από την καθ’ ης η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανήλικου θήλεος τέκνου της, 
……….., που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την ……., εκτός γάμου και αγνώστου πατρός, και να 
ανατεθεί στο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ………., το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (οδός ………..) 
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και εκπροσωπείται νόμιμα. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση φέρεται 
αρμοδίως ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας (άρθρα 121 ΕισΝΑΚ, 739 και 740 § 1 ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις 
διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1515 εδ. α΄, 1532 και 1533 ΑΚ, 747 και 748 § 3 ΚΠολΔ. 
Συνεπώς, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. 
 
Β. Ι. Από τις με αριθμούς ………, …………. και ……….. εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ………., προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της 
κρινόμενης παρέμβασης με πράξη κατάθεσης και ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση 
για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα κι εμπρόθεσμα 
στους καθ’ ων η κύρια παρέμβαση, ……….., ………. και ν.π.δ.δ. με την επωνυμία …………, 
αντίστοιχα. Από τα πρόσωπα αυτά, τα οποία με την κλήτευσή τους κατέστησαν διάδικοι κατ’ 
άρθρο 748 § 3 ΚΠολΔ (βλ. και ανωτέρω μείζονα σκέψη υπό στοιχείο Α Ι.),  ο πρώτος και το τρίτο 
των καθ’ ων δεν εμφανίσθηκαν κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, 
κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, ούτε πήραν νόμιμα μέρος 
στη συζήτηση, ενώ η δεύτερη των καθ’ ων εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως κατά την συζήτηση της 
εν λόγω υποθέσεως αλλά δεν παραστάθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρο, μολονότι η παράσταση 
του διαδίκου με δικηγόρο ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου είναι υποχρεωτική (άρθρα 94 § 1, 
96, 741 και 743  ΚΠολΔ), με αποτέλεσμα αυτή να θεωρείται δικονομικά απούσα (πρβλ. ΑΠ 
656/2010 ΤραπΝομΠληρΝΟΜΟΣ). Ακολούθως, πρέπει οι ανωτέρω (δεύτερη και τρίτο των καθ’ 
ων) να δικασθούν ερήμην (άρθρα 741 και 271 § 2 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι το τεκμήριο ομολογίας 
του άρθρου 271 § 3 του ΚΠολΔ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην εκούσια δικαιοδοσία, καθώς δε 
συνάδει με το ανακριτικό σύστημα που καθιερώνει το άρθρο 744 του ΚΠολΔ), ενώ ο 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών έχει δικαίωμα και όχι υποχρέωση να παραστεί στην συζήτηση της 
υπόθεσης, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στην παραπάνω μείζονα σκέψη (υπό στοιχείο Α Ι.). 
 
ΙΙ. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 79, 80, 747 και 752 ΚΠολΔ προκύπτει ότι κατά 
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι δυνατή η άσκηση κυρίας ή πρόσθετης 
παρεμβάσεως, εφόσον βεβαίως συντρέχει η κατά το άρθρο 68 του ίδιου κώδικα διαδικαστική 
προϋπόθεση της υπάρξεως αμέσου εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο του παρεμβαίνοντος. 
Ειδικότερα ενώ στη δίκη της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του 
παρεμβαίνοντος αναφέρεται στη θετική ή αρνητική διάγνωση του επιδίκου δικαιώματος, στις 
περιπτώσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος συνίσταται 
στην παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης αναφορικά με το ζητούμενο ρυθμιστικό μέτρο. 
Εξάλλου, από τις προσδιορίζουσες την έννοια της κυρίας και της πρόσθετης παρεμβάσεως 
διατάξεις των άρθρων 79 και 80 ΚΠολΔ, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό προς τη φύση και το 
σύνολο των διατάξεων της διαδικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας, κατά την οποία κατά κανόνα 
δεν υπάρχει αντιδικία, προκύπτει ότι, αν ο παρεμβαίνων υποστηρίζει την αίτηση, η παρέμβαση 
είναι πρόσθετη, ενώ, αν αντιδικεί, ζητώντας είτε την απόρριψη της αιτήσεως είτε την παραδοχή 
δικού του αιτήματος, η παρέμβαση είναι κύρια (βλ. ΑΠ 208/2017, ΑΠ 148/2014, ΕφΠατρ 9/2017 
δημοσιευμένες σε ΤραπΝομΠληρΝΟΜΟΣ). Επομένως, κύρια παρέμβαση ασκείται στην εκουσία 
εφόσον ο παρεμβαίνων επιδιώκει την προστασία και αναγνώριση ιδίας αξιώσεώς του, είτε 
αντιδικώντας και επιδιώκοντας την απόρριψη της αρχικής αιτήσεως με σκοπό την παραδοχή 
ιδίας αυτοτελούς αιτήσεώς του ή διώκοντας την ρύθμιση του επιδίκου αντικειμένου κατά τρόπο 
διάφορο εκείνου που επιδιώκεται με την αίτηση. Κατά περιεχόμενο η αίτηση της κύριας και της 
πρόσθετης παρέμβασης περιλαμβάνει το ιστορικό της υπόθεσης, το έννομο συμφέρον, μνεία 
των λόγων της ασκήσεώς της, τα στοιχεία που συνθέτουν τη νομιμοποίηση και αίτημα να γίνει 
αυτή δεκτή. Και όταν μεν πρόκειται για κύρια, το αίτημα είναι διάφορο από εκείνο του 
αιτούντα, όταν δε πρόκειται για πρόσθετη είναι παρόμοιο με ενός των διαδίκων υπέρ του 
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οποίου ασκείται (βλ. Ι.Σ. Σπυριδάκη, Εκούσια Δικαιοδοσία, γ΄ έκδοση, 2019, υπό στοιχ.39α-γ, 
σελ.22 επ.). Στην προκειμένη περίπτωση, οι κυρίως παρεμβαίνοντες με την κρινόμενη 
παρέμβασή τους, εκθέτουν ότι διατηρούν μακροχρόνια φιλική σχέση με τη δεύτερη των καθ’ ων 
και την οικογένειά της. Ότι εξ αφορμής αυτής της σχέσης και λόγω αδυναμίας της δεύτερης των 
καθ’ ων να ασκήσει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου θήλεος τέκνου της, ………, που γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη την …….., εκτός γάμου και αγνώστου πατρός, προτάθηκε σε αυτούς, από τη 
δεύτερη των καθ’ ων, να αναλάβουν την άσκηση της γονικής μέριμνας του εν λόγω ανηλίκου 
τέκνου ως ανάδοχη οικογένεια και εν συνεχεία να προβούν στην υιοθεσία αυτού. Ότι οι ίδιοι 
είναι σύζυγοι, πληρούν όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις καταλληλότητας για να τους ανατεθεί 
η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, ενώ προτίθενται να υποβάλλουν ενώπιον 
του αρμοδίου Δικαστηρίου και αίτηση υιοθεσίας του σε μεταγενέστερο χρόνο. Με βάση το 
ιστορικό αυτό, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην κύρια παρέμβαση και στη συνέχεια της 
παρούσας, και επικαλούμενοι έννομο συμφέρον, ζητούν, κατ’ ορθή εκτίμηση του αιτήματος 
τους, να αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας του ως άνω ανηλίκου τέκνου από τη δεύτερη 
των καθ’ ων και να ανατεθεί στους ίδιους. Επιπλέον, ζητούν να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην 
πληρωμή των δικαστικών τους εξόδων. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η 
ασκηθείσα παρέμβαση, η οποία λόγω του αιτήματος ανάθεσης της άσκησης της γονικής 
μέριμνας του ανηλίκου τέκνου στους κυρίως παρεμβαίνοντες χαρακτηρίζεται ως κύρια (βλ. 
ανωτέρω μείζονα σκέψη υπό στοιχείο Β ΙΙ.), φέρεται αρμοδίως ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, 
κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 121 ΕισΝΑΚ, 739 και 740 § 1 
ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, πλην του αιτήματος περί καταδίκης των αντιδίκων στην πληρωμή των 
δικαστικών εξόδων των κυρίως παρεμβαίνοντων, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 
1511, 1515 εδ. α’, 1532 και 1533 ΑΚ, 68, 79, 747, 748 § 3 και 752 § 1 ΚΠολΔ. Συγκεκριμένα, είναι 
απορριπτέο ως μη νόμιμο το παρεπόμενο αίτημα περί καταδίκης των αντιδίκων στην πληρωμή 
των δικαστικών εξόδων των κυρίως παρεμβαίνοντων, καθ’ όσον, σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 746 ΚΠολΔ, τα δικαστικά έξοδα στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 
επιβάλλονται σε βάρος του αιτούντος, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί για το συμφέρον του. Ο 
κανόνας του εν λόγω άρθρου εφαρμόζεται και επί παρεμβάσεως που ασκείται προς το 
συμφέρον του παρεμβαίνοντος (κύρια παρέμβαση), όπως συμβαίνει στην περίπτωση της 
κρινόμενης παρεμβάσεως για την ανάθεση στους κυρίως παρεμβαίνοντες της άσκησης της 
γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η δικαστική απόφαση δεν 
περιλαμβάνει στο διατακτικό της διάταξη περί δικαστικών εξόδων, αρκούμενη στην εκ των 
προτέρων καταβολή τους από τους αιτούντες, εν προκειμένω κυρίως παρεμβαίνοντες (πρβλ. 
Αρβανιτάκη σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα «Ερμηνεία ΚΠολΔ» υπό το άρθρο 746 ΚΠολΔ αριθμ. 2 
και 6). Εξάλλου, δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται σε βάρος του εισαγγελέα (βλ. Ι.Σ. Σπυριδάκη, 
Εκούσια Δικαιοδοσία, γ΄ έκδοση, 2019, υπό στοιχ.51, σελ.27). Αξίζει να σημειωθεί ότι το έννομο 
συμφέρον των κυρίως παρεμβαίνοντων είναι άμεσο, καίτοι οι τελευταίοι δεν περιλαμβάνονται 
στα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να υποβάλλουν την αίτηση του άρθρου 1532 ΑΚ περί 
αφαίρεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου. Τούτο διότι, ως υποψήφια 
ανάδοχη οικογένεια, συνδέονται άρρηκτα με τη Δικαστική κρίση που ακολουθεί της παραδοχής 
του αιτήματος αφαίρεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας, και δη με την επιλογή και διαταγή 
από το Δικαστήριο του προσφορότερου μέτρου κατ’ άρθρα 1532 § 2 και 1533 εδ. γ΄ ΑΚ. 
Συνεπώς, πρέπει η υπό κρίση κύρια παρέμβαση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να 
εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
προεκτεθέντα, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου εκκρεμούν η με αριθμό κατάθεσης ……….. 
αίτηση και η με αριθμό κατάθεσης …………. κύρια παρέμβαση, με τις οποίες ζητείται η αφαίρεση 
της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, ………….., και η ανάθεση αυτής στα 
αναφερόμενα στην αίτηση και κύρια παρέμβαση πρόσωπα, αντίστοιχα. Οι εν λόγω εκκρεμείς 
δίκες πρέπει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 § 1, 246 και 741 ΚΠολΔ, να ενωθούν 
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και να συνεκδικαστούν, διότι είναι προδήλως συναφείς μεταξύ τους, εκκρεμούν ενώπιον του 
ιδίου Δικαστηρίου και υπάγονται στην ίδια διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, από τη 
συνεκδίκαση δε κρίνεται ότι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και 
επέρχεται μείωση των εξόδων αυτής. 
Από όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της αρχής της 
ελεύθερης απόδειξης και του ανακριτικού συστήματος που εφαρμόζεται στην παρούσα 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ειδικότερα, από την ένορκη εξέταση των μαρτύρων 
………. και ………… (γιαγιά και παππού του ανηλίκου τέκνου, οι οποίοι προτάθηκαν από τους 
κυρίως παρεμβαίνοντες) και την ανωμοτί κατάθεση της καθ’ ης η αίτηση και η κύρια 
παρέμβαση, …………. (μητέρας του ανηλίκου), που εξετάσθηκαν νόμιμα στο ακροατήριο κατά τη 
συζήτηση της υπόθεσης και οι καταθέσεις τους περιέχονται στα πρακτικά της  κεκλεισμένων των 
θυρών συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, την οποία (κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση) 
το παρόν Δικαστήριο διέταξε αυτεπαγγέλτως, διότι, από το συνδυασμό των διατάξεων των 
άρθρων 93 § 2 του Συντάγματος και 114 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των διαδίκων, καθώς και από όλα τα 
προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως έγγραφα (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο εκθέσεις 
κοινωνικής έρευνας και ένα σημείωμα κοινωνικής λειτουργού), χωρίς πάντως να έχει διεξαχθεί 
προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ανήλικο τέκνο ενόψει της βρεφικής του ηλικίας, 
αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την ………….. η καθ’ ης η αίτηση και καθ’ 
ης η κύρια παρέμβαση, …………., γέννησε ένα θήλυ τέκνο στη …………. του Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης …………., την ………….., η γονική μέριμνα του οποίου της ανήκει αποκλειστικά, 
καθώς γεννήθηκε εκτός γάμου και δεν έχει αναγνωριστεί από τον βιολογικό του πατέρα. Η καθ’ 
ης, η οποία γεννήθηκε την ……….., είναι χρόνια (ήδη από το έτος …….) χρήστης ναρκωτικών 
ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, και συνακόλουθα έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών. Από το έτος …….. καταβάλλει προσπάθειες απεξάρτησης, 
παρακολουθώντας θεραπευτικά προγράμματα του ……….. στο νοσοκομείο ………. Ωστόσο, 
εμφανίζει συχνά υποτροπές και δεν έχει καταφέρει να αποβάλλει την εξάρτησή της από τις 
ανωτέρω ουσίες με δικές της δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, λόγω της χρήσης 
εκ μέρους της ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών το ως άνω τέκνο γεννήθηκε με στερητικό 
σύνδρομο και αναγκάστηκε να νοσηλευθεί από την ημερομηνία γέννησής του έως την ……… στη 
μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Γ.Ν........ ……….., λαμβάνοντας αγωγή με 
φαννοβαρβιτάλη, εν συνεχεία δε, παρέμεινε στο εν λόγω νοσοκομείο για κοινωνικούς λόγους. 
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του τέκνου της, η καθ’ ης το επισκεπτόταν περιοδικά, χωρίς 
σταθερότητα. Ήταν ασυνεπής στα προγραμματισμένα ραντεβού και εμφάνιζε έκπτωση των 
γνωστικών της λειτουργιών με ελλειμματική κρίση και έλλειψη κοινωνικής λειτουργικότητας (βλ. 
για όλα τα ανωτέρω τη με αριθμ. πρωτ. ……… ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση της …… του 
Γ.Ν...... ……… που υπογράφει η ιατρός …………, σε συνδυασμό το από ……… ενημερωτικό 
σημείωμα της κοινωνικής λειτουργού του εν λόγω νοσοκομείου, …………). Επιπρόσθετα, η καθ’ 
ης πέρα από την ανωτέρω εξάρτησή της έχει επιδείξει στο παρελθόν παραβατική συμπεριφορά, 
εξαιτίας της οποίας έχει καταδικασθεί σε ποινές στερητικές της ελευθερίας της, τις οποίες έχει 
εκτίσει σε καταστήματα κράτησης. Μάλιστα, υφίστανται ακόμη εκκρεμείς ποινικές δίκες σε 
βάρος της (βλ. πρακτικά), ενώ πλέον πρόσφατα κρατείτο στο κατάστημα κράτησης γυναικείων 
φυλακών ………, όπως προκύπτει από το από ……. πρώτο αποδεικτικό επίδοσης της κρινόμενης 
αίτησης της υπηρετούσας στο εν λόγω κατάστημα ……... Αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης 
της καθ’ ης, η τελευταία διαμένει με τον πατέρα της, …….., σε διαμέρισμα στη ……… 
Θεσσαλονίκης (οδός ………) το οποίο αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι και 
μπάνιο. Την ………, σε επίσκεψη στην εν λόγω οικία από όργανα της κοινωνικής υπηρεσίας του 
Δήμου …….., η οποία (επίσκεψη) έλαβε χώρα δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. ……… εισαγγελικής 
παραγγελίας για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι χώροι της οικίας ήταν 
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σε άσχημη κατάσταση, υπήρχε ακαταστασία και δυσοσμία, οι τοίχοι ήταν βρώμικοι, ενώ οι 
ετοιμασίες στις οποίες είχε προβεί η καθ’ ης για την υποδοχή του νεογέννητου τέκνου της ήταν 
η τοποθέτηση στο δωμάτιο της ενός βρώμικου παρκοκρέβατου και μίας συρταριέρας με ρούχα 
και πάνες. Η ίδια η καθ’ ης, κατά την ως άνω ημεροχρονολογία, ήταν ενδεδυμένη με παλιά 
ρούχα, βρώμικη και έδειχνε αποσυντονισμένη (βλ. τη με αριθμ. ……… κοινωνική έρευνα που 
υπογράφουν οι κοινωνικοί λειτουργοί …….. και ………..). Η καθ’ ης στερείται εισοδημάτων, ενώ ο 
πατέρας της που συνοικεί μαζί της είναι άνεργος, χωρίς εισοδήματα και αναμένει την 
συνταξιοδότησή του (βλ. πρακτικά). Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η καθ’ ης η αίτηση αδυνατεί 
πρωτίστως να επιμεληθεί τα του εαυτού της, πολλώ δε μάλλον να ανταποκριθεί στα καθήκοντα 
που επιβάλλει το λειτούργημα της γονικής μέριμνας. Η ανωτέρω αναφερόμενη εξάρτηση της 
καθ’ ης καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει εισοδήματα αλλά ούτε και σταθερή κατοικία (λόγω της 
παραβατικής συμπεριφοράς και του ποινικού σωφρονισμού της), επηρεάζει αναμφισβήτητα την 
ικανότητά της να ανταποκριθεί στο γονεϊκό της ρόλο και την καθιστά ανίκανη να επιμεληθεί 
επαρκώς, να εκπροσωπήσει και να διοικήσει την τυχόν περιουσία της ανήλικης θυγατέρας της. 
Κατά συνέπεια, αποδεικνύεται ότι η καθ’ ης η αίτηση, μητέρα του ανηλίκου τέκνου, δεν είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί στα γονεϊκά καθήκοντά της και να ασκήσει τη γονική μέριμνα αυτού σε 
όλες τις εκφάνσεις της, γεγονός το οποίο ομολογεί και η ίδια (βλ. πρακτικά). Άλλωστε, η ως άνω 
αδυναμία της καθ’ ης είναι διαρκής, καθώς έχει αποκτήσει προ τετραετίας και έτερη θυγατέρα, 
την ……., γεννηθείσα την …….., η επιμέλεια της οποίας έχει αφαιρεθεί από την ίδια και έχει 
ανατεθεί στη μητέρα της, ………., δυνάμει της με αριθμό ………. απόφασης του Δικαστηρίου 
τούτου. Συνακόλουθα, λόγω της έλλειψης στο πρόσωπο της καθ’ ης των αντικειμενικών 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ένας γονέας για την άσκηση της γονικής μέριμνας και της 
ανεπάρκειάς της να ασκήσει τη γονική μέριμνα της ανήλικης ……………, προκύπτει 
αδιαμφισβήτητα ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τα προσωπικά και περιουσιακά 
συμφέροντα του τέκνου. Εξάλλου, λόγω του ανωτέρω άμεσου κινδύνου, και προκειμένου να 
διαφυλαχθεί η σωματική και ψυχική υγεία της ανήλικης, εκδόθηκε η με αριθμό ………. διάταξη 
της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με την οποία αφαιρέθηκε προσωρινά η γονική 
μέριμνα του τέκνου από την καθ’ ης και ανατέθηκε στο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία …………., στο 
οποίο έκτοτε η ανήλικη διαμένει. Επομένως, αποδεικνύεται ότι η καθ’ ης η αίτηση και η κύρια 
παρέμβαση, ………….., προβαίνει σε κακή άσκηση της γονικής μέριμνας του τέκνου της, με τη 
μορφή της αδυναμίας ανταπόκρισης στα καθήκοντα που το λειτούργημα τούτο της επιβάλλει. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητη η αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας του τέκνου από την 
καθ’ ης, κατά παραδοχή του αιτήματος τόσο της αίτησης όσο και της κύριας παρέμβασης. 
Περαιτέρω, από το συγγενικό περιβάλλον της ανήλικης ……….. δεν υπάρχει κάποιος πρόθυμος ή 
ικανός να αναλάβει την άσκηση της γονικής της μέριμνας. Ειδικότερα, όπως προεκτέθηκε, το εν 
λόγω τέκνο είναι γεννημένο εκτός γάμου και δεν έχει λάβει χώρα εκούσια αναγνώρισή του, δεν 
υπάρχει δε καμία πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα του πατέρα του. Η μητέρα της καθ’ ης 
και γιαγιά του ανηλίκου τέκνου, ………, είναι ήδη από το έτος …….. διαζευγμένη από τον ……….. 
και πατέρα της καθ’ ης, και πλέον παντρεμένη από το έτος ….., με τον ……….., χωρίς να έχουν 
αποκτήσει τέκνα από το γάμο τους αυτό. Το ζευγάρι διαμένει σε διαμέρισμα στους ………. της 
Θεσσαλονίκης μαζί με την έτερη τετράχρονη θυγατέρα της καθ’ ης, ………... Πλην όμως, η γιαγιά 
της ανήλικης κατέθεσε ρητά και απερίφραστα, κατά την ένορκη εξέτασή της ενώπιον του 
Δικαστηρίου, ότι αδυνατεί να αναλάβει την επιμέλεια και τη φροντίδα και του δεύτερου τέκνου 
της καθ’ ης, καθώς αφενός δεν της το επιτρέπει η οικονομική της κατάσταση, αφετέρου δεν 
μπορεί να εναντιωθεί στην εκπεφρασμένη βούληση του συζύγου της να μην αναλάβουν και 
έτερο τέκνο. Την αδυναμία της αυτή η ………. δήλωσε και στην ανωτέρω κοινωνική λειτουργό του 
Γ.Ν.... ……., …….. Ο παππούς της ανήλικης, ……….., δεν είναι σε θέση (ούτε και επιθυμεί) να 
αναλάβει τη φροντίδα της …………, καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε δεν έχει εισοδήματα και ζει 
κάτω από άσχημες συνθήκες διαβίωσης μαζί με την κόρη του και μητέρα της ανήλικης. Η καθ’ ης 



δεν έχει αδέλφια και πέραν από τους ανωτέρω, δεν προέκυψε ούτε και αναφέρθηκε κάποιο 
άλλο άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος της ανήλικης που να μπορεί να αναλάβει την 
άσκηση της γονικής της μέριμνας. Ακολούθως, δεν υπάρχει άλλος γονέας στον οποίο μπορεί να 
ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας της ανήλικης, ούτε υφίσταται δυνατότητα ανάθεσής 
της σε κατάλληλη ανάδοχη συγγενική οικογένεια. Εντούτοις, στην προκειμένη περίπτωση, καίτοι 
δεν υπάρχει η δυνατότητα συγγενικής αναδοχής, υπάρχουν φιλικά πρόσωπα του ευρύτερου 
οικογενειακού περιβάλλοντος του ανηλίκου τέκνου πρόθυμα να αναλάβουν την άσκηση της 
γονικής του μέριμνας, με τη σύμφωνη μάλιστα γνώμη τόσο της μητέρας αυτού όσο και του 
παππού και της γιαγιάς του. Ειδικότερα, ήδη πριν τη γέννηση της ανήλικης ………, η γιαγιά της 
………. και η μητέρα της, ……….., γνωρίζοντας την αντικειμενική τους αδυναμία να φροντίσουν 
την ανήλικη, αναζήτησαν φιλικά πρόσωπα του περιβάλλοντός τους πρόθυμα και κατάλληλα να 
αναλάβουν την άσκηση της γονικής μέριμνας και εν συνεχεία την υιοθεσία του τέκνου. Με τους 
κυρίως παρεμβαίνοντες - συζύγους, …….. και ……., οι ανωτέρω διατηρούσαν ήδη από 
τετραετίας, φιλικές σχέσεις, γνώριζαν δε ότι δεν έχουν αποκτήσει τέκνα από το γάμο τους. 
Μάλιστα, είχαν προτείνει πριν τέσσερα έτη στους κυρίως παρεμβαίνοντες να αναλάβουν τη 
φροντίδα και του πρώτου τέκνου της καθ’ ης και εν συνεχεία να το υιοθετήσουν, πρόταση την 
οποία οι τελευταίοι απέρριψαν καθώς μέχρι τότε δεν είχαν σκεφτεί το ενδεχόμενο υιοθεσίας 
ενός τέκνου. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης της καθ’ ης και λόγω του ότι 
διατηρούσαν τις φιλικές τους σχέσεις τα μέρη, προτάθηκε στους κυρίως παρεμβαίνοντες να 
αναλάβουν τη φροντίδα του τέκνου μετά τη γέννησή του, με σκοπό τη μετέπειτα υιοθεσία του. 
Οι κυρίως παρεμβαίνοντες, οι οποίοι ακόμη δεν είχαν αποκτήσει τέκνα και είχαν ξεκινήσει ήδη 
από το έτος …… τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να προβούν είτε στην αναδοχή είτε στην 
υιοθεσία ανηλίκου τέκνου, δέχθηκαν την πρόταση της καθ’ ης και της μητέρας της, καθώς κατ’ 
αυτόν τον τρόπο αφενός πραγματοποιούσαν τη βούληση της μητέρας του τέκνου να μην 
καταλήξει το τελευταίο σε ίδρυμα, αφετέρου υλοποιούσαν τη δική τους επιθυμία να 
αποκτήσουν ένα τέκνο. Αναφορικά με την προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική, 
περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των κυρίως παρεμβαίνοντων 
αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο ……., γεννηθείς την ……., κάτοχος του με αριθμ. ……. ΑΔΤ του 
Τ.Α. …….. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ …….., είναι φοροτεχνικός και διατηρεί γραφείο στην ……. 
Θεσσαλονίκης (οδός …….). Η ……., γεννηθείσα την …….., κάτοχος του με αριθμ. ………ΑΔΤ του 
…Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ …….., είναι διορισμένη εκπαιδευτικός (δασκάλα) και διδάσκει στο 
…… δημοτικό σχολείο ……., το οποίο βρίσκεται …….. Την …….. στη ……, οι ανωτέρω σύζυγοι 
τέλεσαν νόμιμο γάμο, ο οποίος ιερολογήθηκε κατά το Τυπικό της Ανατολικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας και από τον οποίο δεν απέκτησαν τέκνα. Διαμένουν σε οικία κυριότητας της ……. στη 
…… Θεσσαλονίκης (οδός …….), ….. τ.μ. περίπου μαζί με τους βοηθητικούς χώρους, 
αποτελούμενη από δύο υπνοδωμάτια, ένα ενιαίο χώρο σαλόνι - κουζίνα, δύο τουαλέτες και ένα 
χώρο που χρησιμοποιείται ως γραφείο - σαλόνι. Η κατοικία είναι πλήρως επιπλωμένη και 
εξοπλισμένη με οικιακές συσκευές, ενώ φαίνεται να τηρούνται πλήρως οι κανόνες υγιεινής (βλ. 
για τα ανωτέρω σχετικά με την οικογενειακή στέγη των κυρίως παρεμβαίνοντων την από ……. 
έκθεση κοινωνικής έρευνας του Δήμου ……. που υπογράφει η κοινωνική λειτουργός ……..). 
Αμφότεροι οι σύζυγοι χαίρουν άκρας υγείας σωματικής και ψυχικής, σύμφωνα με τις 
προσκομιζόμενες ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις, και δη δεν πάσχουν από οποιαδήποτε 
ψυχική διαταραχή ούτε από κάποιο λοιμώδες ή μεταδοτικό νόσημα (βλ. τις με αριθμ. πρωτ. ……. 
και ……. ιατρικές βεβαιώσεις - γνωματεύσεις της ......... υγειονομικής περιφέρειας Π.Ε.Δ.Υ. ……. 
Θεσσαλονίκης που υπογράφει ο ψυχίατρος ……. για τον …… και την ………, αντίστοιχα, καθώς και 
τις με αριθμ. πρωτ. ……. και …….. ιατρικές βεβαιώσεις - γνωματεύσεις του Γ.Ν.Θ. ……. που 
υπογράφει ο διευθυντής ………, ομοίως για τους ανωτέρω, αντίστοιχα). Επιπλέον, αμφότεροι δεν 
έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα ούτε εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη για οιοδήποτε 
αδίκημα (βλ. το με αριθμ. πρωτ. …….. και το με αριθμ. πρωτ. ……. αντίγραφο ποινικού μητρώου 



για γενική χρήση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών …. για τον ……., και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
……. για την ………, αντίστοιχα, με την ένδειξη «ΜΗΔΕΝ» σε αμφότερα, σε συνδυασμό με τα με 
αριθμ. …….. και …….. πιστοποιητικά γενικής εκκρεμοδικίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ……., 
ομοίως για τους ανωτέρω, αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, το οικογενειακό εισόδημα των κυρίως 
παρεμβαίνοντων επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του τέκνου, καθώς το μηνιαίο εισόδημά 
τους από την εργασία τους ανέρχεται το έτος 2018 περίπου στο ποσό των 1800 ευρώ (βλ. την 
από …… έκθεση κοινωνικής έρευνας του Δήμου …… που υπογράφει η κοινωνική λειτουργός 
……….), η ……. είχε συνολικό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2017 ανερχόμενο στο 
ποσό των 14.759,52 ευρώ, ενώ διαθέτει και αξιόλογη ακίνητη περιουσία και δη έχει στην 
κυριότητά της τόσο το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη των συζύγων όσο και 
το ακίνητο που χρησιμοποιεί ο ……… ως επαγγελματική του έδρα (βλ. τη πράξη διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό έτος 2017 σε συνδυασμό με τη βεβαίωση δηλωθείσας 
περιουσιακής κατάστασης, όπως έχει δηλωθεί μέχρι την ……, της ……….). Εκ των ανωτέρω 
αποδεικνύεται ότι οι κυρίως παρεμβαίνοντες - υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς της ανήλικης ………, 
πληρούν όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις (βλ. και ανωτέρω μείζονα σκέψη υπό στοιχείο  Α ΙΙ.) 
για να αναλάβουν την άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου. Συγκεκριμένα, 
πληρούν τα όρια ηλικίας και τη διαφορά ηλικίας από την ανήλικη σύμφωνα με τα άρθρα 1543 
και 1545 ΑΚ (η ηλικία τους είναι μεταξύ τριάντα και εξήντα ετών και δεν έχουν διαφορά ηλικίας 
με την ανήλικη κάτω από δεκαοκτώ και πάνω από πενήντα έτη), έχουν καλή ψυχική, διανοητική 
και σωματική υγεία, δεν εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά, ενώ έχουν αποδεδειγμένα τη 
δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα του εν λόγω τέκνου καθώς διαθέτουν επαρκείς προς τούτο 
οικονομικούς πόρους, ήτοι έχουν ικανοποιητικά εισοδήματα από την εργασία τους και η ……… 
διαθέτει και ακίνητη περιουσία. Μεταξύ των συζύγων και μελών της οικογένειας υφίσταται 
κλίμα συνεργασίας και αγάπης, ενώ διαβιούν σε υγιές περιβάλλον κάτω από άριστες συνθήκες. 
‘Έχουν δηλώσει ρητά και επανειλημμένως τη προθυμία και τη θέλησή τους να αναλάβουν τη 
φροντίδα, την ανατροφή και εν γένει την άσκηση της γονικής μέριμνας της ανήλικης ……….., 
συγχρόνως δε έχουν αναπτύξει συναισθηματική επαφή και δέσιμο με την ανήλικη, καθώς την 
επισκέπτονταν κατά το χρονικό διάστημα νοσηλείας της και μετέπειτα παραμονής της στο 
Γ.Ν.....…….. Επιπλέον, το ενδιαφέρον τους για το ανήλικο τέκνο αποδεικνύεται εμπράκτως από 
μία σειρά ενεργειών στις οποίες προέβησαν. Ειδικότερα, υπεβλήθησαν σε ιατρικές εξετάσεις, 
υπέβαλαν τη με αριθμ. πρωτ. ……… αίτησή τους προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης, αιτούμενοι αφενός να διεξαχθεί κοινωνική έρευνα και να συνταχθεί σχετική 
έκθεση σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσής τους και την καταλληλότητά τους ως υποψήφιων 
αναδόχων, αφετέρου να τους ανατεθεί με προσωρινή διάταξη του εισαγγελέα η άσκηση της 
γονικής μέριμνας της ανήλικης. Τέλος, άσκησαν την κρινόμενη κύρια παρέμβαση, αιτούμενοι 
την ανάθεση σε αυτούς της άσκησης της γονικής μέριμνας της ανήλικης. Επομένως, 
λαμβανομένου υπόψη και του αληθινού συμφέροντος του ανηλίκου τέκνου, ……….., το οποίο 
επιτάσσει την τοποθέτηση του ανηλίκου σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου θα απολαμβάνει 
καθ’ ολοκληρίαν και αποκλειστικά τη φροντίδα και την προσοχή από τα μέλη της οικογενείας, 
πρέπει η αφαιρεθείσα από την καθ’ ης άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου της 
να ανατεθεί σε ανάδοχη οικογένεια, και δη στους ……… και ……….., από κοινού, κατά παραδοχή 
του σχετικού αιτήματος της κύριας παρέμβασης, οι οποίοι παρέχουν τα εχέγγυα ορθής άσκησης 
του  λειτουργήματος και μπορούν να προσφέρουν στο τέκνο ένα σταθερό, ήρεμο, υγιές και 
ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, σύγχρονο και πολιτισμένο επίπεδο ζωής καθώς και να 
συμβάλουν θετικά στην ομαλή εξέλιξη της ζωής, τη βελτίωση της σωματικής, πνευματικής και 
ψυχολογικής του υγείας και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Οι εν λόγω ανάδοχοι 
γονείς, κρίνονται από το Δικαστήριο ικανοί να ανταπεξέλθουν σε όλα τα καθήκοντα που 
επιβάλλει η άσκηση της γονικής μέριμνας του τέκνου. Λόγω δε του γεγονότος ότι δεν έχουν 
άλλα τέκνα και συνυπολογιζομένης της βρεφικής ηλικίας της ……….. (6 μηνών), το Δικαστήριο 
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κρίνει ότι θα πρέπει να ορισθεί τακτική παρακολούθηση της ανάδοχης οικογένειας από την 
αρμόδια κοινωνική υπηρεσία για χρονικό διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευση της 
παρούσας απόφασης, ώστε να εξακριβωθεί η ομαλή προσαρμογή του τέκνου μέσα στην 
οικογένεια και στο νέο του περιβάλλον. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το ως άνω μέτρο 
εμπεριέχει αφενός μεν τη λήψη υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, αφετέρου δε τη 
στάθμιση του συμφέροντος του τέκνου. Εξάλλου, δεδομένης της εξάρτησης της μητέρας του 
ανηλίκου τέκνου από ουσίες, της εμπλοκής της με το νόμο, της αδυναμίας και απροθυμίας της 
να ασκήσει το γονεϊκό της καθήκον, της έλλειψης εισοδημάτων και υποστηρικτικού 
οικογενειακού περιβάλλοντος, της έλλειψης ατόμων του συγγενικού περιβάλλοντος του τέκνου 
ικανών και πρόθυμων να αναλάβουν την γονική μέριμνα, και λαμβανομένης υπόψη της ρητής 
και κατηγορηματικά δεδηλωμένης βούλησης αφενός της μητέρας να δώσει τη θυγατέρα της, 
…………, για αναδοχή και υιοθεσία στα συγκεκριμένα πρόσωπα, αφετέρου δε των συγκεκριμένων 
αναδόχων συζύγων να αναλάβουν την άσκηση της γονικής της μέριμνας και εν συνεχεία να 
υιοθετήσουν αυτή, οποιοδήποτε άλλο μέτρο θα καθίστατο αναποτελεσματικό. Με το εν λόγω 
μέτρο, καίτοι αφαιρείται η άσκηση της γονικής μέριμνας από τη μητέρα του τέκνου, υλοποιείται 
η εκπεφρασμένη βούληση της τελευταίας ενώπιον του Δικαστηρίου, να ανατεθεί η άσκηση της 
γονικής μέριμνας στους κυρίως παρεμβαίνοντες, βούληση που εκφράζει σταθερά και σε κάθε 
ευκαιρία ήδη από τη γέννηση του τέκνου της (βλ. την από ……. υπεύθυνη δήλωσή της προς το 
Γ.Ν... ………, με την οποία επιτρέπει στους αναδόχους να βλέπουν τη νεογέννητη κόρη της και να 
ενημερώνονται από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας της). Κατ’ ακολουθία όλων των 
ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση και η κύρια παρέμβαση να γίνουν δεκτές και ως κατ’ ουσία 
βάσιμες, ως προς το αίτημα αφαίρεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, 
και δη πρέπει να αφαιρεθεί από την καθ’ ης η αίτηση και η κύρια παρέμβαση η άσκηση της 
γονικής μέριμνας του ανηλίκου θήλεος τέκνου της, …………, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 
………. Επιπλέον, πρέπει να γίνει δεκτή η κύρια παρέμβαση ως κατ’ ουσία βάσιμη, ως προς το 
δεύτερο αίτημα περί ανάθεσης  της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου και να 
ανατεθεί αυτή, από κοινού, στην ανάδοχη οικογένεια των …………. και ……………, υπό τον όρο 
τακτικής παρακολούθησης της οικογένειας από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης, απορριπτομένου του αντίστοιχου αιτήματος 
της αίτησης περί ανάθεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου στο ………….. 
Τέλος, πρέπει η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη 
γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και να επιδοθεί στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, κατ’ 
άρθρο 1665 ΑΚ,  και στα αναφερόμενα στο διατακτικό πρόσωπα. 
 
                                                           ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην της ……….. και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ………………… και 
αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, τη με αριθμό κατάθεσης …… αίτηση και τη με αριθμό 
κατάθεσης … κύρια παρέμβαση. 
 
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση. 
 
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την κύρια παρέμβαση. 
 
ΑΦΑΙΡΕΙ από την καθ’ ης η αίτηση και η κύρια παρέμβαση, ……………, την άσκηση της γονικής 
μέριμνας του ανηλίκου θήλεος τέκνου της, ………., που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την ………. 
 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ την άσκηση της γονικής μέριμνας του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου, από κοινού, στην 
ανάδοχη οικογένεια των ………., γεννηθέντα την …….., με ΑΦΜ …….. και ………. σύζυγο …….., 
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γεννηθείσας την …….., με ΑΦΜ …….., αμφοτέρων κατοίκων Θεσσαλονίκης (οδός ………), ΥΠΟ ΤΟΝ 
ΟΡΟ τακτικής παρακολούθησης της ανάδοχης οικογένειας από την κοινωνική υπηρεσία του 
Δήμου …….. Θεσσαλονίκης, για ένα έτος από τη δημοσίευση της παρούσας, με την υποχρέωση 
της τελευταίας (κοινωνικής υπηρεσίας) να ενημερώνει τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης για κάθε αξιόλογο περιστατικό που θέτει σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική 
υγεία του ανηλίκου τέκνου. Η κοινωνική υπηρεσία υποχρεούται να οργανώνει επισκέψεις 
οργάνων της μία φορά τουλάχιστον ανά εξάμηνο, και εκτάκτως όποτε το κρίνει σκόπιμο, στην 
ανάδοχη οικογένεια για να διαπιστώνει τους όρους διαβίωσης και ανατροφής αλλά και την 
προσαρμογή του τοποθετηθέντος ανηλίκου, οι επισκέψεις δε αυτές μπορεί να γίνονται και 
χωρίς προειδοποίηση των αναδόχων γονέων. 
 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού να καταχωρήσει την παρούσα απόφαση στο 
ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται γι` αυτό το σκοπό στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου 
και να μεριμνήσει για την επίδοση αυτής στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στο 
……….., στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, στην ………, στον …….. καθώς και στην ……... 
 
ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στο 
ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη, την 08 Φεβρουαρίου 2019, χωρίς την παρουσία των 
διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. 
 
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                          Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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