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Θέστε ως προτεραιότητα την 
ευημερία του παιδιού σας 
Και οι δύο γονείς είναι σημαντικοί για το 
παιδί σας...

Καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζουν 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικές 
από τις χώρες καταγωγής τους, δημιουργούνται 
περισσότερες διεθνείς οικογένειες. Πρόκειται 
κυρίως για οικογένειες τα μέλη των οποίων ζουν σε 
μια χώρα της ΕΕ από την οποία δεν κατάγονται ένα 
ή περισσότερα μέλη της οικογένειας. 

Εάν είστε διεθνές ζευγάρι με παιδί και βρίσκεστε σε 
διαδικασία χωρισμού, θα πρέπει να συμφωνήσετε 
στα ζητήματα που αφορούν το δικαίωμα επιμέλειας 
του παιδιού σας.

Σε διασυνοριακές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 
μην είναι πάντοτε εύκολο, καθώς ενδέχεται να 
επιθυμείτε να επιστρέψετε στην πατρίδα σας μαζί 
με το παιδί σας. Σε αυτήν την περίπτωση, εσείς και 
ο/η σύντροφός σας θα πρέπει να επανεξετάσετε τα 
ζητήματα που αφορούν το παιδί σας, όπως ο τόπος 
κατοικίας, η παροχή εκπαίδευσης, οι διακοπές, η 
περίθαλψη και τα οικονομικά ζητήματα. Θα πρέπει, 
επίσης, να συμφωνήσετε ως προς τα δικαιώματα 
επίσκεψης, καθώς το παιδί σας θα πρέπει, κατ' αρχήν, 
να διατηρεί τακτική επαφή και με τους δύο γονείς.  

Βρείτε μια λύση που θα 
προστατεύει με τον καλύτερο 
τρόπο τα συμφέροντα του παιδιού 
σας
→ Να θυμάστε ότι το παιδί σας θα πρέπει 

να έχει προσωπική σχέση και τακτική 
επαφή και με τους δύο γονείς, εκτός εάν 
εκδοθεί διαφορετική δικαστική απόφαση.  

Τα παιδιά μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από τον 
χωρισμό των γονέων τους, αλλά τα προβλήματα 
μπορούν να μειωθούν εάν και οι δύο γονείς 
συνεργαστούν ώστε να διαχειριστούν τον χωρισμό 
με ευαισθησία. Οι διευθετήσεις για την φροντίδα και 
την ευημερία του παιδιού που αποφασίζονται από 
κοινού και από τους δύο γονείς είναι πιθανότερο να 
επιτύχουν και να έχουν αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα.

→ Στις περιπτώσεις όπου οι γονείς δεν μπορούν 
να συμφωνήσουν, την υπόθεση αναλαμβάνουν 
τα δικαστήρια. Σε διασυνοριακές περιπτώσεις, οι 
κανόνες της ΕΕ καθορίζουν ποιο δικαστήριο είναι 
το αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση. Συνήθως 
είναι το δικαστήριο της χώρας της συνήθους 
κατοικίας του παιδιού σας.

→ Οι κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν την αναγνώριση 
και εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων σε 
ζητήματα επιμέλειας και δικαιωμάτων επίσκεψης 
εντός της ΕΕ, με στόχο την προστασία της σχέσης 
μεταξύ του παιδιού και των δύο γονέων του.

→ Προσπαθήστε να διαπραγματευτείτε μια λύση 
που θα προστατεύει με τον καλύτερο τρόπο τα 
συμφέροντα του παιδιού σας.Εάν δυσκολεύεστε 
να το καταφέρετε μόνοι σας, μπορείτε να 
απευθυνθείτε σε έναν ειδικό διαμεσολαβητή 
ή έναν δικηγόρο ώστε να σας βοηθήσει να 
καταλήξετε σε συμφωνία. 
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