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Για την ευημερία του παιδιού και μόνο!

Το μείζον θέμα της Συνεπιμέλειας παιδιών μετά από διαζύγιο ή εκτός γάμου φέρνει στη 
Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Γιώργος Αμυράς καταθέτοντας με Αναφορά την 
επιστολή του προέδρου του Ελληνικού Συμβουλίου Κοινής Ανατροφής ΑΜΚΕ – Σύλλογος 
Συνεπιμέλεια Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο 
Τσιάρα.

Ο βουλευτής επισημαίνει ότι λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης που ζούμε αυτή την 
περίοδο δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς γονείς με αποκλειστική επιμέλεια αυτοβούλως να 
παύσουν να εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις ή τις εκτελεστές συμφωνίες περί 
επικοινωνίας με το παιδί.

Δεδομένου ότι ο επιστημονικός κόσμος ζητά και επικροτεί τη διατήρηση των σχέσεων του 
παιδιού με τους αγαπημένους του, έτσι ώστε η ανάγκη αποστασιοποίησης λόγω της 
πανδημίας του COVID-19 να μην σημαίνει και απομόνωση,  ο Σύλλογος Συνεπιμέλεια ζητά 
στο πλαίσιο της φιλικής δικαιοσύνης, τα παιδιά να διατηρούν εξίσου σχέση και με τους δύο 
γονείς. Απαραίτητη προϋπόθεση η νομοθέτηση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου σε 
υλοποίηση του δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου.

«Το συμφέρον του παιδιού είναι η ανατροφή του και από τους δύο γονείς και παραμένει 
επιτακτική η ανάγκη για την ίση μεταχείριση των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους, 
είτε σε περίπτωση διάσταση/διαζυγίου, είτε πρόκειται για αναγνωρισμένα παιδιά εκτός 
γάμου», τονίζει ο Γιώργος Αμυράς.  

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς: 
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                      ΑΝΑΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΩ

σαν Αναφορά, τη συνημμένη επιστολή του προέδρου του Ελληνικού Συμβουλίου Κοινής 

Ανατροφής ΑΜΚΕ – Σύλλογος Συνεπιμέλεια Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου σχετικά με το θέμα 

της Συνεπιμέλειας παιδιών μετά από διαζύγιο ή εκτός γάμου. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

               

                 Ο αναφέρων Βουλευτής

                                                                                                 

                                                                                                

                        Γιώργος Αμυράς


