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1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

1.1 Αποφάσεις Δικαστηρίων με αναφορά στη 

διατροφη 

1.1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1.1 Υπόθεση 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ.: Οι διάδικοι υπήρξαν σύζυγοι και από το γάμο τους 

απέκτησαν τον Α., ο οποίος γεννήθηκε στις 4.2.2001. Η συνεισφορά του 

εφεσείοντα στη διατροφή του Α. καθορίστηκε στις 8.3.2012 με εκ 

συμφώνου διάταγμα στο ποσό των €380 μηνιαίως. Επιπρόσθετα, στο εν 

λόγω διάταγμα καταγράφηκε η συμφωνία των μερών ότι ο εφεσείων θα 

καταβάλλει το ήμισυ του κόστους των φροντιστηριακών μαθημάτων του 

ανήλικου, κατόπι συνεννόησης με την εφεσίβλητη. Ακολούθησε εκ μέρους 

της εφεσίβλητης - αιτήτριας η καταχώρηση της επίδικης αίτησης, με την 

οποία αξίωνε αύξηση του ποσού αυτού στα €950 μηνιαίως ή και σε 

μεγαλύτερο ποσό. Ο εφεσείων - καθ΄ου η αίτηση υπέβαλε ένσταση και 

ανταπαίτηση και η υπόθεση οδηγήθηκε σε ακρόαση.  

Το Δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφαση τροποποίησε το ποσό της 

συνεισφοράς του εφεσείοντα σε €580 μηνιαίως, από 19.5.2015 μέχρι 

4.2.2019, ημερομηνία ενηλικίωσης του Α.. Λόγω δε της ενηλικίωσης του Α. 

καθόρισε την εφάπαξ οφειλόμενη αναδρομική διατροφή στο συνολικό ποσό 

των €25.810, με την επιφύλαξη ότι ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί με βάση 

το προηγούμενο διάταγμα διατροφής, ημερομηνίας 8.3.2012, θα πρέπει να 

αφαιρεθούν από την οφειλόμενη αναδρομική διατροφή. Απέρριψε, επίσης, 

την ανταπαίτηση, χωρίς έξοδα. 

Σημειώνεται ότι, με βάση το εκ συμφώνου διάταγμα διατροφής που 

ίσχυε και την αύξηση που επήλθε, συνεπεία του άρθρου 38(2) του Νόμου, 

το ποσό ανέρχετο κατά το χρόνο καταχώρησης της αίτησης για τροποποίηση 

του διατάγματος σε €505.78.  

Ο εφεσείων, ο οποίος παρουσιάζεται προσωπικά, όπως έπραξε και 

στην πρωτόδικη διαδικασία μετά που ο δικηγόρος του αποσύρθηκε λόγω 
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διαφωνιών, προσβάλλει την πρωτόδικη απόφαση με δέκα λόγους έφεσης ως 

ακολούθως: 

«Πρώτος Λόγος Έφεσης 

Το Δικαστήριο δεν αξιολόγησε ορθά και/ή παρερμήνευσε την μαρτυρία 

που υπήρχε ενώπιον του με αποτέλεσμα να καταλήξει σε λανθασμένα 

συμπεράσματα σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα των διαδίκων. 

Δεύτερος Λόγος Έφεσης 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα και/ή κατά παράβαση της 

νομολογίας και/ή της διακριτικής του ευχέρειας αγνόησε την εφαρμογή ή 

και απότυχε να συσχετίσει τις ακόλουθες αποφάσεις των δικαστηρίων και 

δικών της επισημάνσεων (στην παρούσα διαδικασία). 

Τρίτος Λόγος Έφεσης 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα και/ή [sic] της Νομολογίας, 

και/ή της διακριτικής του ευχέρειας αγνόησε ή και παράβλεψε ή και 

παρερμήνευσε την εφαρμογή του άρθρου 38(2) που προβλέπει αυτόματη 

αύξηση της διατροφής κάθε 24 μήνες. 

Τέταρτος Λόγος Έφεσης 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα και/ή [sic] της Νομολογίας 

και/ή της διακριτικής του ευχέρειας ή και παράβλεψε ή δεν ανάγνωσε το 

σύνολο της ενόρκου δηλώσεως και τα τεκμήρια αγνοώντας σημαντικό 

τεκμήριο 10. 

Πέμπτος Λόγος Έφεσης 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα και/ή [sic] της Νομολογίας 

και/ή της διακριτικής του ευχέρειας αγνόησε ή και παράβλεψε σημαντικό 

γεγονός που γνωστοποιήθηκε με τις ένορκες δηλώσεις και τα τεκμήρια που 

δικογραφήθηκαν εντός των πλαισίων του Νόμου που επεξηγούν και 

αποκαλύπτουν ότι ο καθ΄ου η αίτηση απώλεσε σημαντικό αποθεματικό σε 

μετρητά που είχε στην κατοχή του από ενέργειες της αιτήτριας ανεξάρτητα 

αν ήταν δικαιολογημένο ή μη το γεγονός. 

Έκτος Λόγος Έφεσης 
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Το Πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα και/ή [sic] της Νομολογίας 

και/ή της διακριτικής του ευχέρειας αγνόησε ή και παράβλεψε σημαντικό 

γεγονός που γνωστοποιήθηκε με τις ένορκες δηλώσεις και τα τεκμήρια που 

δικογραφήθηκαν εντός των πλαισίων του Νόμου που επεξηγούν και 

αποκαλύπτουν ότι ο καθ΄ου η αίτηση απόκτησε ακόμα ένα τέκνο το οποίο 

ήταν κατά την κατάθεση της αίτησης ενάμιση χρονών και σήμερα πεντέμισι 

χρονών. 

Έβδομος Λόγος Έφεσης 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα και/ή [sic] της Νομολογίας 

και/ή της διακριτικής του ευχέρειας αγνόησε ή και παράβλεψε σημαντικό 

γεγονός που γνωστοποιήθηκε με τις ένορκες δηλώσεις και τα τεκμήρια που 

δικογραφήθηκαν εντός των πλαισίων του Νόμου που επεξηγούν και 

αποκαλύπτουν ότι ο καθ΄ου η αίτηση απώλεσε όλη την κινητή και ακίνητη 

περιουσία του κατά τις αναδιαρθρώσεις των τραπεζών.  

Όγδοος Λόγος Έφεσης 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα και/ή [sic] της Νομολογίας 

και/ή της διακριτικής του ευχέρειας αγνόησε ή και παράβλεψε σημαντικό 

γεγονός που γνωστοποιήθηκε με τις ένορκες δηλώσεις και τα τεκμήρια που 

δικογραφήθηκαν εντός των πλαισίων του Νόμου που επεξηγούν και 

αποκαλύπτουν ότι η αιτήτρια απεκάλυψε μηνιαίο ποσόν της τάξης των 216 

ευρώ τον μήνα από το κράτος. 

Ένατος Λόγος Έφεσης 

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα και/ή [sic] της Νομολογίας 

και/ή της διακριτικής του ευχέρειας αγνόησε ή και παράβλεψε σημαντικό 

γεγονός που γνωστοποιήθηκε με τις ένορκες δηλώσεις και τα τεκμήρια που 

δικογραφήθηκαν εντός των πλαισίων του Νόμου που επεξηγούν και 

αποκαλύπτουν ή εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αιτήτρια έχει στην κατοχή 

της ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο το οποίο αποκρύβει και το οποίο η 

Δικαστής δεν έχει εντοπίσει και υπολογίσει κατά την κατανομή της 

διατροφής, πράξη η οποία επιβάλλεται από τον Νόμο για την απόδοση της 

σχετικής δικαιοσύνης. 

Δέκατος Λόγος Έφεσης 
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Το Πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα και/ή [sic] της Νομολογίας 

και/ή της διακριτικής του ευχέρειας αγνόησε ή και παράβλεψε σημαντικό 

γεγονός που γνωστοποιήθηκε με τις ένορκες δηλώσεις και τα τεκμήρια που 

δικογραφήθηκαν εντός των πλαισίων του Νόμου που επεξηγούν και 

αποκαλύπτουν ή εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αιτήτρια στα πιο κάτω 

τεκμήρια που κατατέθηκαν από την ίδια στο Δικαστήριο διαφωτίζουν 

σημαντικό τμήμα της αρχικής συμφωνίας και άλλα.» 

Η υποχρέωση των δύο γονέων για την από κοινού διατροφή των 

ανήλικων τέκνων τους ανάλογα με τις δυνάμεις τους καθιερώθηκε με βάση 

το άρθρο 33(1) του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο του 1990, 

Ν.216/90 (στο εξής «ο Νόμος») (βλ. Π. Μαρκουλίδη ν. Α. Μαρκουλίδη 

κ.ά. (1998) 1 ΑΑΔ 1386). 

Η διατροφή, με βάση το άρθρο 37(1) του Νόμου, προσδιορίζεται με 

βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες 

της ζωής του και τις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν για διατροφή 

προσώπου, ενώ, με βάση το άρθρο 37(2), ορίζεται ότι η διατροφή 

περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση και ευημερία του 

δικαιούχου και, ανάλογα με την περίπτωση, τα έξοδα εν γένει εκπαίδευσής 

του. Όπως τονίστηκε στην υπόθεση Παναγιώτου ν. Σφικτού (2001) 1 

ΑΑΔ 625, το μέτρο της διατροφής δεν μπορεί να εξευρεθεί με απόλυτους 

αριθμούς. Η κοινή λογική και η πείρα της ζωής είναι παράγοντες οι οποίοι 

διαδραματίζουν ρόλο στην καλύτερη αντίληψη των γεγονότων προς 

εντοπισμό των πραγματικών αναγκών συγκεκριμένων ατόμων. 

Ως προς την εξουσία του Οικογενειακού Δικαστηρίου να τροποποιεί 

προηγούμενή του απόφαση αυτή εδράζεται στο άρθρο 38 του Νόμου, το 

οποίο προνοεί τα ακόλουθα:  

«Αν αφότου εκδόθηκε η απόφαση που προσδιορίζει τη διατροφή 

μεταβλήθηκαν οι όροι της, το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει την 

απόφαση του ή να διατάξει τον τερματισμό της διατροφής.» 

Στην υπόθεση Άντρη Αντρέου ν. Ιωάννη Τσίρου, Έφεση 

16/2013, ημερομηνίας 21.12.2016, στην οποία παρέπεμψε το 

πρωτόδικο Δικαστήριο, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα σχετικά με το άρθρο 38: 

 «Το άρθρο 38, το οποίο είναι προσδιοριστικό της δυνατότητας 

τροποποίησης υφιστάμενου διατάγματος διατροφής, ερμηνεύθηκε σε αριθμό 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_1386.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_0625.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_0625.htm
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υποθέσεων όπως τις Χριστοδούλου ν. Χριστοδούλου (1993) 1 Α.Α.Δ. 

195, Αριστείδου ν. Χρυσάνθου (1994) 1 Α.Α.Δ. 711, Δημητρίου ν. 

Περδίου (2005) 1 Α.Α.Δ. 1418 και άλλες.  Η νομολογία έχει καθορίσει 

ότι μόνο γεγονότα τα οποία ανακύπτουν μετά την έκδοση του αρχικού 

διατάγματος είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη προς αναθεώρηση του 

υφιστάμενου διατάγματος.  Είναι η μεταβολή των όρων που καθιστά την 

αρχική απόφαση μεταρρυθμιστέα.   Αυτό σημαίνει ότι οιοσδήποτε των 

διαδίκων που υπόκειται στο αρχικό διάταγμα διατροφής, μπορεί να υποβάλει 

αίτηση για τροποποίηση είτε προς τα άνω, είτε προς τα κάτω, ή, ακόμη και 

να επιδιώξει εξ ολοκλήρου τερματισμό της διατροφής, (δέστε σχετικά και τα 

όσα αναφέρονται στα συγγράμματα του Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη: 

Οικογενειακό Δίκαιο, Τόμος ΙΙα, σελ. 144-145, Γιώργου Κουμάντου: 

Οικογενειακό Δίκαιο, Τόμος ΙΙ, σελ. 123-125 και Βασίλη 

Βαθρακοκοίλη: Το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο, Γ΄ Έκδοση, σελ. 515-518, 

που ερμηνεύουν το αντίστοιχο άρθρο 1494 του Αστικού Κώδικα).  Ο αιτητής 

έχει βέβαια το βάρος απόδειξης ότι οι όροι του υφιστάμενου διατάγματος 

διατροφής έχουν μεταβληθεί ούτως ώστε να είναι αναγκαία η τροποποίηση 

του." 

 Το πρωτόδικο Δικαστήριο εξέτασε την οικονομική δυνατότητα των 

διαδίκων, αρχίζοντας με αυτή της εφεσίβλητης,  επισημαίνοντας την 

υποχρέωση των γονέων να προβαίνουν σε πλήρη και αληθινή αποκάλυψη 

των οικονομικών τους πόρων. Προς τούτο, εύστοχα παρέπεμψε σε σχετικά 

αποσπάσματα από τη Δημητρίου ν. Περδίου (2005) 1 ΑΑΔ 1418[1] και 

Re H. Ηλία (1997) 1 ΑΑΔ 1372[2]. Για σκοπούς καθορισμού των 

εισοδημάτων της εφεσίβλητης, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη το μέσο όρο του 

μισθού της, από το 2015 μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης, το 

οποίο είναι €1.957, στο οποίο πρόσθεσε την αναλογία του 13ου μισθού, 

πλέον το επίδομα τέκνου €180 μηνιαίως και την μηνιαία αναλογία του 

επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, που ανερχόταν σε €36.70, 

καταλήγοντας στο μηνιαίο ποσό των €2.336,70. Δεν αποδέχθηκε τη θέση 

της εφεσίβλητης για αποκοπή από το μισθό της ποσού για σκοπούς 

οικιστικού δανείου, κάτι όμως που δεν αφορά την παρούσα έφεση. Το 

μηνιαίο ποσό των εισοδημάτων της εφεσίβλητης, ως υπολογίστηκε από το 

Δικαστήριο, δεν αμφισβητείται με την υπό κρίση έφεση. 

Για τους πιο πάνω λόγους, η έφεση απορρίπτεται με έξοδα, όπως θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1993/rep/1993_1_0195.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1993/rep/1993_1_0195.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1994/rep/1994_1_0711.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2005/rep/2005_1_1418.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2005/rep/2005_1_1418.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_1372.htm
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Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw  ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 28/2019 

xxx xxx ΠΕΤΡΗ ν. xxx xxx ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ,  ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 28/2019 , 4 Ιουνίου  

2021 

1.1.1.2 Υπόθεση 

Τ.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.: Τον Ιούνιο του 2009 είχε εκδοθεί εκ συμφώνου 

διάταγμα με το οποίο ο εφεσίβλητος είχε διαταχθεί να καταβάλλει το ποσό 

των €260 μηνιαίως ως συνεισφορά για την διατροφή και συντήρηση της 

ανήλικης θυγατέρας του.    

Τον Αύγουστο του 2019 η εφεσείουσα ζήτησε την έκδοση εντάλματος 

φυλάκισης του για την είσπραξη €6.742,15, ως ποσό που αντιστοιχεί σε 

τέσσερις εκ του νόμου αυξήσεις (άρθρο 38(2) του περί Σχέσεων Γονέων και 

Τέκνων Νόμου, Ν. 216/90) από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι τον Αύγουστο 

του 2019.  Οι πρόνοιες του άρθρου 38(2) έχουν ως ακολούθως: 

«38(1) [.] 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το ύψος του ποσού 

της διατροφής αυξάνεται αυτόματα κατά δέκα τοις εκατόν (10%) ανά 

περίοδο εικοσιτεσσάρων μηνών: 

Νοείται ότι, το Δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αίτησης του υπόχρεου 

διατροφής, να διατάξει όπως μη ισχύσει η αυτόματη αύξηση και/ή το ύψος 

αυτής περιοριστεί.  Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης, αναστέλλεται 

η υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού αύξησης: 

Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση του Δικαστηρίου δυνάμει του 

παρόντος εδαφίου εκδίδεται εντός τριών μηνών από την καταχώρηση της 

αίτησης και δυνατόν να έχει αναδρομική εφαρμογή από την ημερομηνία 

κατά την οποία η αυτόματη αύξηση θα είχε εφαρμογή δυνάμει του παρόντος 

εδαφίου.» 

Ο εφεσίβλητος προέβαλε τη θέση ότι η εφεσείουσα εμποδίζεται και/ή 

κωλύεται (estopped) να ζητά την έκδοση εντάλματος «επειδή έχει εισπράξει 

ποσά μεγαλύτερα από το ποσό της αύξησης».    

Προβάλλονται και άλλοι παρεμφερείς λόγοι έφεσης, όπως ότι με το 

νόμο δεν τίθεται οποιοσδήποτε χρονικός περιορισμός για παρελθούσες 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202106-28-19fam.htm&qstring=%E4%E9%E1%F4%F1%EF%F6%2A
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οφειλές για διατροφή ανηλίκων, ότι δεν αιτιολογείτο το εύρημα πως η 

εφεσείουσα ελάμβανε το ποσό ανεπιφύλακτα υπό την έννοια που να 

υποδηλώνει αποποίηση σχετικών δικαιωμάτων, ότι το δικαστήριο όφειλε να 

περιοριστεί σε ζητήματα εκτέλεσης του διατάγματος και όχι να επεκταθεί 

στην ουσία της κυρίως αίτησης διατροφής εξετάζοντας κατά πόσο είχε 

διαταραχθεί ο βασικός πυρήνας του διατάγματος διατροφής, ότι λανθασμένα 

εφάρμοσε σύγγραμμα επί του ζητήματος.  Επιπρόσθετα προβλήθηκε με την 

έφεση ότι λανθασμένα το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε αίτηση 

επανανοίγματος της υπόθεσης, αλλά και αυτό το ζήτημα όπως 

διευκρινίστηκε στο περίγραμμα αγόρευσης για την εφεσείουσα αφορούσε 

μια «δήθεν υπόσχεση» (κώλυμα estoppel) που έδωσε η εφεσείουσα στον 

εφεσίβλητο ότι δεν θα διεκδικούσε προσαύξηση.  

Συνεπώς όλοι οι λόγοι έφεσης τελικά καταλήγουν στην ουσία της 

πρωτόδικης απόφασης και στον κύριο άξονα της έφεσης, ότι δηλαδή το 

δικαστήριο εσφαλμένα εφάρμοσε την αρχή του κωλύματος.  

Εν προκειμένω το δικαστήριο προέβη στα ακόλουθα ευρήματα επί τη 

βάσει μη αμφισβητούμενων γεγονότων:  

(α) ότι ο εφεσίβλητος κατέβαλλε ανελλιπώς το ποσό της διατροφής 

των €260. 

(β) ότι, πέραν τούτου, όλα αυτά τα χρόνια ο εφεσίβλητος κάλυπτε 

πολλά επιπλέον έξοδα της ανήλικης σε μηνιαία βάση. 

(γ) το συνολικό ύψος αυτών των εξόδων δεν είναι 

αποκρυσταλλωμένο, όμως δεν αμφισβητήθηκε ότι υπερβαίνει το ποσό των 

ζητουμένων αξιώσεων.  Ο εφεσίβλητος είχε παρουσιάσει σχετικά ως 

τεκμήρια δέσμες από αντίγραφα αποδείξεων για διάφορες πληρωμές στις 

οποίες προέβη για την ανήλικη θυγατέρα του, πέραν από το ποσό που 

διατάχθηκε να καταβάλλει. 

Υπό το φως αυτών των διαπιστώσεων το πρωτόδικο δικαστήριο 

κατέληξε στο εύρημα ότι ο εφεσίβλητος κατέβαλλε μέσω της εφεσείουσας 

την οριζόμενη στο διάταγμα διατροφή και, επιπλέον, κατέβαλλε απευθείας 

διάφορα άλλα ποσά για τις ανάγκες της ανήλικης που υπερέβαιναν την εκ 

του νόμου αύξηση.   

Θεωρούμε ότι η αρχή του κωλύματος θα είχε νόημα να εξεταστεί, 

χωρίς βεβαίως να τοποθετούμαστε καθ'  οιονδήποτε τρόπο επί τέτοιου 
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ζητήματος, εάν η εφεσείουσα με τη συμπεριφορά της ανεχόταν όπως ο 

εφεσίβλητος συνεχίσει να καταβάλλει μόνο το αρχικό ποσό ή ποσό 

χαμηλότερο των προσαυξήσεων.  Εν προκειμένω όμως, ως είναι το εύρημα 

του δικαστηρίου, ο εφεσίβλητος κάλυπτε, όλα αυτά τα χρόνια, τα ποσά των 

αυξήσεων.  Με αυτό τον τρόπο είχε ρυθμίσει με την εφεσείουσα ένα 

πρακτικό τρόπο καταβολής της αύξησης.  Δεν επρόκειτο για περίπτωση 

αποποίησης δικαιώματος εκ μέρους της εφεσείουσας, ώστε να μπορούσε να 

συζητηθεί ζήτημα κωλύματος, ούτε για περίπτωση μονομερούς 

συμπεριφοράς του εφεσίβλητου η οποία ενδεχομένως να μην μπορούσε να 

θεωρηθεί ως συμμόρφωση στο άρθρο 38(2) του Νόμου. 

Η έφεση απορρίπτεται χωρίς, υπό τις περιστάσεις, διαταγή για έξοδα. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw  Έφεση Αρ. 35/19 

xxx ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΨΥΛΛΙΔΟΥ ν. xxx ΚΩΣΤΑ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ , Έφεση Αρ. 

35/19 , 24 Μαρτίου  2021 

1.1.1.3 Υπόθεση 

Α. ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ:  Η εφεσείουσα γεννήθηκε στις x/x/1997.   Κατόπιν 

λύσεως του γάμου των γονέων της  ο εφεσίβλητος διατάχθηκε στις 

18/10/2012 από το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας στα πλαίσια της 

Αίτησης Αρ. 10/10 να πληρώνει το ποσό των €467,50 μηνιαίως ως 

συνεισφορά του  για τη διατροφή της ανήλικης τότε εφεσείουσας, η οποία 

συνέχισε να διαμένει με τη μητέρα της και άλλα €467.50 για την ανήλικη 

αδελφή της.  

Μετά την ενηλικίωση της, η εφεσείουσα επιδίωξε  με αίτηση της 

ημερομηνίας 12/8/2016  στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας την 

έκδοση διατάγματος όπως ο εφεσίβλητος της καταβάλλει το ποσό των 

€1.000 μηνιαίως για τη συντήρηση, μόρφωση και διατροφή της προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η φοίτηση της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο  Κύπρου 

και συγκεκριμένα στο τμήμα λογοθεραπείας, τετραετούς φοίτησης.   Ο 

εφεσίβλητος αντέδρασε με την καταχώρηση ένστασης και η αίτηση 

προχώρησε σε ακρόαση στη βάση ανταλλαγής εγγράφως της μαρτυρίας των 

διαδίκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νέας Δ.30 των περί Πολιτικής 

Δικονομίας Θεσμών και χωρίς να υπάρξει αντεξέταση των ενόρκως 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202103-35-19fam.htm&qstring=%E4%E9%E1%F4%F1%EF%F6%2A
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=30
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δηλούντων.  Ο εφεσίβλητος εκτός από τη δική του ένορκη δήλωση 

καταχώρησε επιπρόσθετα και έγγραφη μαρτυρία του πατέρα του.  

Το πρωτόδικο Δικαστήριο στην απόφαση του ασχολήθηκε κατ' αρχάς 

με την οικονομική κατάσταση του εφεσίβλητου. Αξιολογώντας την ενώπιον 

του μαρτυρία διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί της εφεσείουσας περί οικονομικής 

ευρωστίας του εφεσίβλητου υπήρξαν γενικοί και αόριστοι, αποδεχόμενο τη 

θέση του τελευταίου και του πατέρα του περί οικονομικών δυσκολιών της 

όλης οικογένειας λόγω οικονομικής κατάρρευσης της οικογενειακής 

επιχείρησης.  Προέβη στη συνέχεια σε άλλες επιμέρους διαπιστώσεις με τις 

οποίες θα ασχοληθούμε κατωτέρω.   

Κατέληξε δε, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, άρθρο 33(2) του 

περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου του 1990 (Ν. 216/1990) («ο 

Νόμος»), και νομολογία (βλ. Χρίστου ν. Χρίστου (2000) 1(Γ) Α.Α.Δ. 

1891, Βουνού ν. Βουνού (1998) 1 Α.Α.Δ. 490, Χαραλάμπους ν. 

Χαραλάμπους (2010) 1 (Β) Α.Α.Δ. 951 κ.ά) ότι ο εφεσίβλητος δεν είχε 

την οικονομική δυνατότητα ώστε να διαταχθεί να προβεί σε συνεισφορά 

για  τις σπουδές της εφεσείουσας προσθέτοντας ότι επαφίετο στη δική του 

κρίση οποιαδήποτε συνεισφορά  και απέρριψε την αίτηση. 

Η εφεσείουσα αμφισβητεί την απορριπτική πρωτόδικη απόφαση με 

πέντε λόγους έφεσης εκ των οποίων οι τέσσερις πρώτοι  βάλλουν κυρίως 

κατά της αξιολόγησης της μαρτυρίας και συναφώς κατά  των διαπιστώσεων 

του Δικαστηρίου, ενώ ο  πέμπτος  λόγος  έφεσης κατά της διαταγής των 

εξόδων σε βάρος της εφσείουσας. 

Τόσο η υποχρέωση όσο και η ρύθμιση της διατροφής στη βάση του 

άρθρου 33(2) μπορούν να διακανονισθούν μόνο με δικαστική απόφαση (βλ. 

Τσινίδης ν. Τσινίδης κ.ά. (1994) 1 Α.Α.Δ. 385). 

Είναι φανερό στη βάση των γεγονότων της υπόθεσης ότι η υπό κρίση 

περίπτωση εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 33(2) του Νόμου εφόσον η 

αιτούμενη συνεισφορά για  διατροφή αναφέρεται σε φοίτηση της 

εφεσείουσας σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, δηλ. το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. 

 Η εμβέλεια του άρθρου 33(2) του Νόμου υπήρξε αντικείμενο 

εξέτασης σε αριθμό αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου όπου 

συνοψίστηκαν οι αρχές άσκησης της διακριτικής εξουσίας του Δικαστηρίου.  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/1-200011-oik105.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/1-200011-oik105.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0490.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2010/rep/2010_1_0951.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1994/rep/1994_1_0385.htm
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Στη Βουνού ν. Βουνού (1998)  1(Α) Α.Α.Δ. 490 αποφασίστηκε ότι 

η δυνατότητα του τέκνου να δικαιούται σε διατροφή μετά την ενηλικίωση 

του επαφίεται στη διακριτική εξουσία του Δικαστηρίου και η τελική κατάληξη 

του αιτήματος πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συνυπολογισμού κάθε 

παράγοντα που προβάλλεται ως σχετικός.  Προσθέτει δε, ότι ο ενήλικας έχει 

μεν δικαίωμα να κάμνει τις επιλογές του, όμως όταν θέλει να αναλάβει άλλος 

τα έξοδα του, έστω ο πατέρας του, συνυπολογίζονται τα στοιχεία κάτω από 

το φακό της λογικής, ιδιαίτερα όταν οι οικονομικές δυνατότητες του πατέρα 

είναι περιορισμένες.   

Στην υπόθεση Χρίστου ν. Χρίστου  (2000) 1 Α.Α.Δ. 189 

αναφέρθηκε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση συνέχισης της καταβολής 

διατροφής σε ενήλικο τέκνο, αν τα εισοδήματα του γονέα δεν δικαιολογούν 

κάτι τέτοιο και ότι ένας από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι 

κατά πόσο το ενήλικο τέκνο έκαμε τους σχεδιασμούς του χωρίς να είχε 

συμβουλευθεί τον πατέρα του ως προς την περαιτέρω εκπαίδευση του.  

Στην πρόσφατη υπόθεση Χ.Σ. ν. Β.Σ. Έφεση αρ. 9/2019, 

ημερομηνίας 8/9/2020, που αφορούσε σε αίτηση ενήλικου τέκνου για 

οικονομική στήριξη του από τον πατέρα του προς το σκοπό  φοίτησης σε 

Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, τονίστηκε η αξία της επιμόρφωσης του ατόμου 

προς το σκοπό της μελλοντικής επαγγελματικής του αποκατάστασης 

ιδιαίτερα στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, καταλήγοντας ότι όταν 

υπάρχει η οικονομική δυνατότητα και το παιδί έχει γνήσιο ενδιαφέρον και 

την ικανότητα να σπουδάσει, ο γονέας οφείλει να του παράσχει την ευκαιρία.  

Από την πιο πάνω νομολογία διαφαίνεται ότι 

αποφασιστικός  παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη κατά την άσκηση της 

διακριτικής εξουσίας του Δικαστηρίου είναι η οικονομική δυνατότητα του 

γονέα να παράσχει στο παιδί του τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Σ' αυτό ακριβώς 

το στοιχείο επικεντρώθηκε η προσοχή του πρωτόδικου Δικαστηρίου το 

οποίο, αξιολογώντας την ενώπιον του μαρτυρία, έκρινε ότι η οικονομική 

κατάσταση του εφεσίβλητου δεν του επέτρεπε να συνεισφέρει στα έξοδα 

σπουδών της εφεσείουσας, αποδεχόμενο τη μαρτυρία του ίδιου και του 

πατέρα του ότι η οικογένεια τους περιήλθε σε δεινή οικονομική θέση μετά 

την κατάρρευση της επιχείρησης που ασκούσε.  Εξαιτίας δε της απορίας του 

αυτής ο εφεσείων  από τη λύση του γάμου του διαμένει με τους γονείς του 

και είναι εγγεγραμμένος άνεργος.  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0490.htm


Οικογενειακό Δίκαιο Διατροφή - Αποφάσεις Δικαστηρίων με αναφορά στη διατροφη 

17 | 542 

Σημειώνουμε ότι, όπως έχει εδραιωθεί από τη νομολογία, η οικονομική 

δυνατότητα των γονέων δεν είναι θέμα που θα πρέπει να αποδεικνύεται από 

τον  αιτητή αλλά θέμα αποκάλυψης από τους ίδιους τους γονείς των 

εισοδημάτων τους, το δε Δικαστήριο προβαίνει σε πλήρη έρευνα των 

στοιχείων αυτών  (βλ. Μαρκουλίδης ν. Μαρκουλίδη (1998) 1 Α.Α.Δ. 

1386 και Γ. Γ. ν. Ι.Γ., Έφεση Αρ. 29/2017, ημερομηνίας 12/4/2019). 

Είναι γνωστή η νομολογία ότι το Ανώτατο Δικαστήριο κατ' έφεση δεν 

επεμβαίνει κατά κανόνα στην αξιολόγηση και τα ευρήματα του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου, το οποίο έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει και να εξετάσει τη 

μαρτυρία ενώπιον του στη ζωντανή ατμόσφαιρα της δίκης, με όλα τα 

συνακόλουθα ευεργετήματα (βλ. Μάρκαρη ν. Παρασκευά (2012) 1 (Β) 

ΑΑΔ 1493). Αυτό γίνεται όταν το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι τα 

συμπεράσματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου για την αξιοπιστία των 

μαρτύρων, αντικειμενικά κρίνοντας, δεν είναι ευλόγως επιτρεπτά, 

αντιστρατεύονται την κοινή λογική, δεν δικαιολογούνται από τη μαρτυρία, 

είναι εξ αντικειμένου ανυπόστατα ή όταν διαπιστώνονται αντιφάσεις 

ουσιαστικής μορφής (βλ. Σόλων Φανάρας ν. Περικλή Κυπριανίδη, Πολ. 

Έφεση 136/10, ημερ. 24/4/15 και Σταύρος Αντωνίου ν. Α. 

Panayides Contracting Ltd, Πολ. Έφεση 259/11, ημερ. 4/10/17).   

Εξετάσαμε τις εκατέρωθεν εισηγήσεις υπό το φως της νομολογίας και 

των γεγονότων της υπόθεσης όπως διαγράφοντο από τα γεγονότα ενώπιον 

του πρωτόδικου Δικαστηρίου. 

Ενόψει  των στοιχείων αυτών δεν διαπιστώνουμε οποιοδήποτε 

σφάλμα στην  προσέγγιση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ως προς την 

οικονομική δυνατότητα του εφεσίβλητου συνεισφοράς στην φοίτηση της 

εφεσείουσας στο Πανεπιστήμιο.    Τα ευρήματα του ήταν ευλόγως επιτρεπτά 

στη βάση των Ενόρκων Δηλώσεων  και των τεκμηρίων που επισυνάπτοντο 

σ' αυτές που κατατέθηκαν πρωτόδικα.  Ειδικότερα αναφερόμαστε στο 

Έντυπο από την Υπηρεσία ΦΠΑ για διαγραφή της οικογενειακής εταιρείας 

Χρ. Χρυσάνθου & Υιός Λτδ ημερομηνίας 30/4/2018, στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης 2015 της εταιρείας, όπου εμφαίνεται χρέος περί 

των €2.193,606, Καταστάσεις Λογαριασμού της Τράπεζας που εμφαίνεται 

χρεωστικό υπόλοιπο τόσο της εταιρείας όσο και προσωπικά του ιδίου του 

εφεσίβλητου καθώς και αντίγραφο του κατηγορητηρίου στην Ποινική 

Υπόθεση 2437/2014, που καταχωρήθηκε από τον Έφορο ΦΠΑ εναντίον της 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_1386.htm
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εταιρείας, του εφεσίβλητου και του πατέρα του για οφειλές φορολογίας 

ύψους €25.423,23 η πληρωμή της οποίας εκκρεμεί. Από έρευνα μας  στα 

πρακτικά της πρωτόδικης διαδικασίας δεν εντοπίζεται  αίτημα για αντεξέταση 

οποιουδήποτε των ενόρκως δηλούντων, οπότε το παράπονο της 

εφεσείουσας που στρέφεται κατά της διαπίστωσης του Δικαστηρίου  ότι η 

μαρτυρία του εφεσίβλητου κατέστη αναντίλεκτη, ως εκ της μη αντεξέτασης 

του, δεν ενέχει οτιδήποτε το μεμπτόν. 

Ενόψει όλων των πιο πάνω η έφεση απορρίπτεται.  Σ' ό,τι αφορά τα 

έξοδα της έφεσης,  ενόψει των ιδιαίτερων  συνθηκών της υπόθεσης που 

σχετίζονται με την προσπάθεια της θυγατέρας του εφεσίβλητου να 

εξασφαλίσει τα μέσα για την περαιτέρω μόρφωση της, δεν  εκδίδουμε 

οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα.  

 Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw  ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 11/2020 

xxx ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ν. xxx ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ , ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 11/2020 , 22 Απριλίου 

2021 

1.1.1.4 Υπόθεση 

Τ.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.:  Παράλληλα με την εναρκτήρια αίτηση για 

διατροφή η εφεσίβλητη είχε καταχωρίσει στις 24.9.2019 ενδιάμεση αίτηση 

για διατροφή η οποία ορίστηκε στις 8.10.2019. 

Η ενδιάμεση αίτηση επιδόθηκε στον εφεσείοντα μόλις στις 

4.10.2019.  Αυτός δεν εμφανίστηκε στις 8.10.2019 με αποτέλεσμα την 

ημέρα εκείνη το δικαστήριο να εκδώσει στην απουσία του ενδιάμεσο 

διάταγμα διατροφής €1.000 το μήνα ως η συνεισφορά του στη διατροφή 

του ανήλικου τέκνου του.   

Έξι ημέρες μετά, στις 14.10.2019, ο εφεσείοντας καταχώρισε αίτηση 

για παραμερισμό του εν λόγω διατάγματος ημερ. 8.10.2019.   

Σε ότι αφορά το λόγο που δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, στην 

ένορκη δήλωση του που συνόδευε την αίτηση του προέβαλε τον ισχυρισμό 

ότι του είχε επιδοθεί μια δέσμη εγγράφων στα ελληνικά, η οποία περιείχε 

μια ένορκη δήλωση στα αγγλικά.  Αυτός γνωρίζει αγγλικά, όχι όμως 

ελληνικά.  Δεν κατάλαβε το περιεχόμενο των εγγράφων. Η ημερομηνία 

8.10.2019 ήταν κακογραμμένη.  Επισύναψε προς τούτο αντίγραφο 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202104-11-20fam.htm&qstring=%E4%E9%E1%F4%F1%EF%F6%2A

