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Αριθμός απόφασης 519/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

από τη Δικαστή Πασχαλίνα Παπάζη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν της κατά νόµο
κληρώσεως, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ 

δηµόσια στο ακροατήριό του στην Καβάλα, στις 26 Οκτωβρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση,
μεταξύ: 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (στην υπό στοιχείο Α’ αίτηση) -- ΚΑΘ΄ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ (στην υπό στοιχείο Β’
αἴτηση):  ..........  του  ......,  κατοίκου  Καβάλας,  (οδός  ........  αρ.  .....),  µε  ΑΦΜ  ............,  που
παραστάθηκε µετά των πληρεξουσίων του δικηγόρων Γεώργιου Γιαγκουδάκη (ΑΜ ΔΣΚαβάλας
229) και ........ (ΑΜΔΣΚαβάλας .....), οι οποίοι κατέθεσαν σηµείωμα. 

ΤΗΣ ΚΑΘ΄ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ (στην υπό στοιχείο Α’ αίτηση) - ΑΙΤΟΥΣΑΣ (στην υπό στοιχείο Β’
αἴτηση): .................. του ................,  κατοίκου Καβάλας, (οδός ............ αρ. ........) και προσωρινά
διαµένουσας  στο  ..........,  µε  ΑΦΜ........,  που  παραστάθηκε  µετά  του  πληρεξουσίου  της
δικηγόρου ...... (ΑΜ ΔΣΚαβάλας ....), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα. 

Ο  αιτών  στην  υπό  στοιχείο  Α’ αίτηση  ζητά  να  γίνει  δεκτή  η  από  7-9-2021  αἰτησή  του,  που
κατατέθηκε µε αριθ. ἐκθ. κατάθ. ......./2021, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιµο
που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η, δε, αιτούσα στην υπό στοιχείο Β’ αίτηση ζητά να γίνει
δεκτή  η  από  13-9-2021  αἰτησή  της,  που  κατατέθηκε  µε  αριθ.  ἐκθ.  κατάθ.  ....../2021,  η  οποία
προσδιορίστηκε οµοίως να συζητηθεί στη δικάσιµο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά
τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Φέρονται  προς  συζήτηση  ενώπιον  του  Δικαστηρίου  αυτού  η  από  7-9-2021  και  µε  αριθ.  ἐκθ.
κατάθ. ....../2021 αίτηση του...........  του .......  κατά της καθ’ ης η αἴπηση - συζύγου του ...........
του ......... και η από 13-9-2021 και µε αριθ. ἐκθ. κατάθ. ......./2021 αἴτηση της τελευταίας κατά του
ανωτέρω καθ’ ου η αίτηση

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ

αντιμωλία των διαδίκων την από 7-9-2021 και με αριθ. έκθ. κατάθ. .../2021 αίτηση και την από την
13-9-2021 και με αριθ. έκθ. κατάθ. .../2021 αίτηση. 



ΔΕΧΕΤΑΙ 
εν μέρει την από 7-9-2021 και με αριθ. έκθ. κατάθ. ...../2021 αίτηση. 

ΟΡΙΖΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ως τόπο διαμονής των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ............ και .............. την πόλη της Καβάλας.

ΚΑΤΑΝΕΜΕΙ
χρονικά την άσκηση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, ..............  και .............,
μεταξύ  των  γονέων  τους,  προσωρινά  ως  εξής:  Τα  τέκνα  θα  διαμένουν  ανά  μια  (1)  εβδομάδα
(εναλλάξ)  στην  οικία  κάθε  γονέα,  ήτοι  μια  (1)  εβδομάδα  στην  οικία  του  πατέρα  και  μια  (1)
εβδομάδα στην οικία της μητέρας. Τα τέκνα θα παραλαμβάνει ο πατέρας από την οικία της μητέρας
στην πόλη της Καβάλας, τα οποία θα του τα παραδίδει η ίδια, την Παρασκευή το απόγευμα, και
ώρα  18:00'  και  θα  τα  παραδίδει  ο  ίδιος  στην  οικία  της  μητέρας  την  επόμενη  Παρασκευή  το
απόγευμα και ώρα 18:00', όπου θα τα παραλαμβάνει η ίδια. Το πρόγραμμα αυτό θα ακολουθείται
κυκλικά για όλο το μήνα, αλλά και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και του
καλοκαιριού,  εκτός  αν  προκύπτει  άλλη  έγγραφη  συμφωνία  των  διαδίκων  που  από  κοινού
πρόγραμμα των παραπάνω εορτών και των θερινών διακοπών διαφορετικά. Ο γονέας που δεν θα
ασκεί την επιμέλεια στο διάστημα που την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των τέκνων έχει ο
άλλος γονέας, θα μπορεί να επικοινωνεί με τα ανήλικα τέκνα δύο (2) φορές την εβδομάδα, κατόπιν
συννενόησης με τον άλλο γονέα, και μόνο δια ζώσης. 

ΟΡΙΖΕΙ 
προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας για την άσκηση τακτικής αγωγής.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 
την από 13-9-2021 και με αριθ. έκθ. κατάθ. ...../2021 αίτηση. 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ 
τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων στο σύνολό τους. 

ΚΡΙΘΗΚΕ
αποφασίσθηκε  και  δημοσιεύθηκε,  στην  Καβάλα  και  σε  έκτακτη,  δημόσια  συνεδρίαση  στο
ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, στις 14
Δεκεμβρίου 2021, με την παρουσία της Γραμματέως ......... για τη δημοσίευση.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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