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Πρόλογος 
 

Μετά από χωρισμό ή διαζύγιο, οι οικογένειες έρχονται συχνά αντιμέτωπες με το πρόβλημα 

της σχέσης ανάμεσα στα ανήλικα παιδιά και στους γονείς τους με τρόπο που να είναι 

συναισθηματικά σταθερός για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ταυτόχρονα κατάλληλος να 

εφαρμοστεί σε καθημερινή βάση.  

Οι οικογενειακοί σύμβουλοι φτάνουν επανειλημμένα στα όριά τους, τα οποία τίθενται από 

την εξαιρετικά συγκρουσιακή σχέση ανάμεσα στους γονείς και τις νομικές ρυθμίσεις. Θύματα 

είναι συνήθως τα παιδιά, των οποίων οι επιθυμίες και οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς υπάρχουν μόνο λίγα διαφορετικά μοντέλα και 

επιλογές υποστήριξης στη Γερμανία. Σε αυτό το πρόγραμμα, συγκρίνουμε υποστηρικτικά 

μοντέλα σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Σλοβενία και Βέλγιο, προκειμένου να βρούμε 

νέες παρορμήσεις για συμβουλευτική πρακτική σε περίπτωση χωρισμού και διαζυγίου και να 

μπορέσουμε να τις μεταδώσουμε στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. 

Ποιες είναι οι νομικές ρυθμίσεις σε άλλα μέρη της Ευρώπης και πώς μπορούν να 

εφαρμοστούν στη συμβουλευτική πρακτική; Τι λειτουργεί καλά, τι μπορούμε να μάθουμε ο 

ένας από τον άλλον και να κάνουμε καλύτερα για να υποστηρίξουμε τα παιδιά της Ευρώπης 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το συμφέρον τους, ακόμη και στη δύσκολη κατάσταση 

ενός χωρισμού; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους γονείς να αντιλαμβάνονται τις 

υποχρεώσεις τους ως κηδεμόνες, να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις και να παραμένουν 

γονείς για τα παιδιά τους;  

Το πρώτο βήμα έγινε με την επεξεργασία κοινών ζητημάτων. Στη συνέχεια, κάθε οργάνωση-

εταίρος απάντησε σε αυτά τα ζητήματα με τη βοήθεια ειδικών στη χώρα τους. Οι απαντήσεις 

παρουσιάζονται παρακάτω ανά συμμετέχουσα χώρα. 
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Οι Κατηγορίες 
 

Συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις: 

Οι κατηγορίες για το πρόγραμμα «Μεταχείριση» 

 

1. Υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που να απευθύνονται στους γονείς που χωρίζουν ή 
παίρνουν διαζύγιο; Η πραγματοποίηση αυτών των συνεδριών είναι προαιρετική; 

2. Οι διαθέσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι προσιτές και προσβάσιμες σε όλους; 

είναι δωρεάν; 

3. Ποιες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες υπάρχουν στην κάθε χώρα και πώς αυτές 

επηρεάζουν την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια και την κουλτούρα των 

συγκρούσεων; 

4. Με ποια μορφή και από ποια ηλικία συμμετέχουν τα παιδιά; 
 

5.    Τι λειτουργεί εύρυθμα, τι δεν λειτουργεί και τι επιπλέον χρειάζεται το σύστημα;  
 

 

Συστήματα εν Κινήσει (Systeme in Bewegung e.V.) - Γερμανία 
 

1. Υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που να απευθύνονται στους γονείς που 
χωρίζουν ή παίρνουν διαζύγιο; Η πραγματοποίηση αυτών των συνεδριών είναι 
προαιρετική;  

 

 

Στη Γερμανία υπάρχουν διάφορες εξωδικαστικές διαδικασίες για χωρισμένους γονείς. Τέτοια 

είναι, για παράδειγμα, τα κέντρα εκπαιδευτικού προσανατολισμού και τα κέντρα 

συμβουλευτικής ζωής. Αυτά τα συμβουλευτικά κέντρα προσφέρονται από τον αντίστοιχο 

νομό ή πόλη και πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια για να τους επιτραπεί να δράσουν. 

Ένα κριτήριο είναι, για παράδειγμα, η επιλογή προσωπικού. Ένα κέντρο εκπαιδευτικού 

προσανατολισμού πρέπει να διαθέτει ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό με κατάλληλα 

πρόσθετα προσόντα. Το κείμενο του νόμου αναφέρει: 
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 «Τα κέντρα εκπαιδευτικού προσανατολισμού και άλλες συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και ιδρύματα προορίζονται να υποστηρίζουν παιδιά, νέους, 

γονείς και άλλους νόμιμους κηδεμόνες στην αποσαφήνιση και 

αντιμετώπιση ατομικών και οικογενειακών προβλημάτων και των 

ευρύτερων καθοριστικών παραγόντων στην επίλυση ζητημάτων 

ανατροφής, καθώς και στο χωρισμό και διαζύγιο. Ειδικοί από 

διαφορετικούς κλάδους που είναι εξοικειωμένοι με διαφορετικές 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις θα πρέπει να συνεργαστούν» (τόμος IV του 

γερµανικού κώδικα κοινωνικής νοµοθεσίας («SGBIV») παράγραφος 28 

Γονική συμβουλευτική).  

 

Πρέπει επίσης να διατίθενται κατάλληλοι χώροι. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να 

εξασφαλιστεί η κρατική χρηματοδότηση για το συμβουλευτικό κέντρο. Καταρχήν, αυτές οι 

προσφορές είναι εθελοντικές. Υπάρχουν επίσης υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων στις οποίες 

μπορούν να απευθυνθούν γονείς, παιδιά και νέοι. Εκεί γίνονται επίσης συζητήσεις για τη 

διαχείριση του χωρισμού/ διαζυγίου. Εάν δεν μπορέσει να βρεθεί λύση σε αυτό το επίπεδο, 

οι αντίστοιχες αιτήσεις για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης στα παιδιά και 

επιμέλειας μπορούν να υποβληθούν στο δικαστήριο. Στις εν λόγω δικαστικές διαδικασίες, οι 

γονείς μπορούν στη συνέχεια να λάβουν γονική συμβουλευτική. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί 

πλέον να θεωρηθεί ότι η γονική συμβουλευτική για τη φροντίδα των παιδιών θα 

χρησιμοποιείται οικειοθελώς, αλλά αυτό είναι σχετικά σπάνιο στην πράξη. Από τη μία 

πλευρά είναι αμφίβολο εάν η «αναγκαστική» συμβουλευτική μπορεί να είναι επιτυχής και, 

από την άλλη πλευρά, πολλά συμβουλευτικά κέντρα απορρίπτουν υποχρεωτικές 

συμβουλευτικές συνεντεύξεις. Αυτό συνήθως δικαιολογείται από το γεγονός ότι η 

συμβουλευτική/θεραπεία πρέπει πάντα να είναι εθελοντική για να είναι επιτυχής. Έτσι, σε 

περίπτωση διαφωνίας, υπάρχει συχνά ένα «κενό διαβούλευσης». 
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2. Οι διαθέσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι προσιτές και προσβάσιμες σε 
όλους; Είναι δωρεάν;  

 

 

Το χαμηλό όριο πρόσβασης σημαίνει, για παράδειγμα, εάν είναι εύκολα προσβάσιμο ένα 

συμβουλευτικό κέντρο, δηλαδή αν βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία. Ωστόσο, σημαίνει και 

γενική δυνατότητα επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, κ.λπ.). Ο όρος είναι ευρύτερος με την 

έννοια του εάν ένα συμβουλευτικό κέντρο είναι, για παράδειγμα, μη ομολογιακό. Σε μια 

συνοικία/νομό όπου ζουν πολλά άτομα με μουσουλμανικό υπόβαθρο, είναι αμφίβολο εάν 

ένα χριστιανικό συμβουλευτικό κέντρο (Διακονία ή ΜΚΟ Caritas) έχει χαμηλό όριο 

πρόσβασης για αυτούς τους ανθρώπους. Το πρόβλημα αυτό το συναντά κανείς αρκετά συχνά 

στη Γερμανία, καθώς πολλά συμβουλευτικά κέντρα διευθύνονται από τη Διακονία ή/και την 

Caritas. Σε μια συνοικία του Αμβούργου, για παράδειγμα, η γονική συμβουλευτική 

πραγματοποιείται στο «Σπίτι της Εκκλησίας». Τα συμβουλευτικά κέντρα εξακολουθούν να 

χρηματοδοτούνται από εξειδικευμένους φορείς και συνεπώς από τα χρήματα των 

φορολογουμένων και είναι δωρεάν για όσους αναζητούν συμβουλευτική. 

Η προσβασιμότητα δεν βασίζεται πάντα στο τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι/ες. Επομένως, 

είναι σχεδόν αδύνατο να μπορεί κανείς να κλείσει ραντεβού σε κρατικά χρηματοδοτούμενο 

συμβουλευτικό κέντρο το Σαββατοκύριακο. Τα ραντεβού αργά το απόγευμα ή νωρίς το 

βράδυ είναι σπάνια και έτσι μπορεί να υπάρχουν μεγάλοι χρόνοι αναμονής, οι οποίοι μπορεί 

να είναι προβληματικοί για τους γονείς με έντονες συγκρούσεις.  

Οι αντίστοιχοι εξειδικευμένοι φορείς (υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων) συνήθως 

μεσολαβούν μόνο σε δωρεάν συμβουλευτικά κέντρα. Ορισμένα είναι του δήμου/κοινότητας 

και άλλα διοικούνται από τις λεγόμενες «ανεξάρτητες οργανώσεις πρόνοιας για νέους». Κάθε 

συνοικία και κάθε νομός πρέπει να διαθέτει κέντρα γονικής συμβουλευτικής.  

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά κέντρα γονικής συμβουλευτικής (τα 

οποία στη συνέχεια πρέπει επίσης να προσφέρουν συμβουλευτική για χωρισμό και διαζύγιο). 

Το χαμηλό όριο πρόσβασης θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω. 
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3. Ποιες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες υπάρχουν στην κάθε χώρα και πως αυτές 
επηρεάζουν την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια και την κουλτούρα των 
συγκρούσεων;   

 

 

Το συμβουλευτικό τοπίο στη Γερμανία είναι καλά δομημένο. Τα συμβουλευτικά κέντρα είναι 

καλά στελεχωμένα. Οι σύμβουλοι στα συμβουλευτικά κέντρα είναι συχνά στην πλειοψηφία 

τους γυναίκες. Για τους άνδρες που αναζητούν συμβουλευτική, αυτό μπορεί να αποτελέσει 

εμπόδιο ώστε να μεταβούν σε κάποιο συμβουλευτικό κέντρο. Ένας πιθανός λόγος είναι ότι 

τα κοινωνικά επαγγέλματα κερδίζουν σημαντικά λιγότερα από άλλους κλάδους και ότι οι 

άνδρες είναι πιο πιθανό να επιλέξουν άλλα επαγγέλματα. Ως αποτέλεσμα, οι άνδρες που 

αναζητούν συμβουλευτική συχνά αναφέρουν την αίσθηση ότι «οι γυναίκες» επιδεικνύουν 

μια γυναικεία αλληλεγγύη κατά των αντρών. Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, αλλά 

μπορεί επίσης να είναι μια προσπάθεια αποφυγής συμβουλευτικής και αντιπαράθεσης. 

Επιπλέον, πρέπει κανείς να κλείσει ραντεβού για τις υπηρεσίες αυτές με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν πάντα να χρησιμοποιηθούν αμέσως όταν απαιτείται βοήθεια. Αυτό ισχύει και για 

τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το οικογενειακό δικαστήριο. Από αυτή τη συνθήκη 

υποφέρουν κυρίως οικογένειες με έντονα προβλήματα και τα παιδιά τους. Όλες οι 

διαδικασίες στο δίκαιο ανηλίκων υπόκεινται στη λεγόμενη «επιταγή ταχείας διεκπεραίωσης» 

στα οικογενειακά δικαστήρια, δηλαδή στο ότι η ακρόαση πρέπει να πραγματοποιηθεί στο 

δικαστήριο το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά την υποβολή της αίτησης. Αυτό δεν 

επιτυγχάνεται πάντα, καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη (δικηγόροι) συχνά υποβάλλουν αιτήματα 

αναβολής. Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να γίνεται προσπάθεια συνεννόησης με την 

υπηρεσία πρόνοιας ανηλίκων πριν από την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο προκειμένου να 

επιλυθεί η σύγκρουση εξωδικαστικά. Δεδομένου ότι συχνά υπάρχουν χρόνοι αναμονής και 

εδώ, συχνά περνούν αρκετές εβδομάδες κατά τις οποίες τα παιδιά πρέπει να «αντέξουν» την 

ένταση που υπάρχει από τη σύγκρουση των γονέων. Περιλαμβάνονται πιθανές επιδράσεις 

στα παιδιά από έναν γονέα. Εδώ ισχύει η γερμανική παροιμία: «Οι γερμανικοί μύλοι αλέθουν 

αργά». 
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Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα εάν η «γονική μέριμνα» (για τα παιδιά αλλά φυσικά και για τη 

σύγκρουση) μεταφέρεται πολύ εύκολα στο «βοηθητικό σύστημα». Δεν είναι ασυνήθιστο για 

τους γονείς να μην θέλουν πλέον να συνεργαστούν ώστε να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση, 

αλλά να λένε ανοιχτά στο δικαστήριο: «Θέλω αυτό το ζήτημα να αποφασιστεί από το 

δικαστήριο». Από τη μία πλευρά, αυτό είναι κατανοητό · από την άλλη, η ευθύνη για τη 

σύγκρουση μεταβιβάζεται στο βοηθητικό σύστημα. Καθένας τότε από τους γονείς δεν είναι 

πλέον μέρος του συμβάντος, παρά εκτελεί μόνο όσα έχει αποφασίσει το δικαστήριο και 

ταυτόχρονα δεν  φέρει πλέον ευθύνη για την περαιτέρω πορεία της σύγκρουσης. 

 

 

4. Με ποια μορφή και από ποια ηλικία συμμετέχουν τα παιδιά; 
 

 

Παρακάτω γίνεται λόγος για τη συμμετοχή των παιδιών στις διαδικασίες ενώπιον του 

οικογενειακού δικαστηρίου. Συνήθως, αυτές οι διαδικασίες ισχύουν ως εξής:  

 

• Υποβολή αίτησης από γονέα στο οικογενειακό δικαστήριο  

• Αίτημα γνωμοδότησης από την υπηρεσία πρόνοιας ανηλίκων και τον άλλο γονέα 

μέσω του οικογενειακού δικαστηρίου 

• Κατά περίπτωση το δικαστήριο θα ορίσει έναν νομικό παραστάτη (παλαιότερα 

ονομαζόταν επίσης συνήγορος για το παιδί)  

• Η υπηρεσία πρόνοιας ανηλίκων και ο νομικός παραστάτης πραγματοποιούν 

συμβουλευτικές συζητήσεις με τους γονείς και το παιδί, οι αντίστοιχες 

γνωμοδοτήσεις αποστέλλονται στο δικαστήριο  

• Προφορική ακρόαση στο δικαστήριο  

• Γονικός συμβιβασμός ή απόφαση κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης  

• Κατά περίπτωση άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του οικογενειακού δικαστηρίου 

 

Όλα αυτά τα βήματα είναι δωρεάν για άτομα με χαμηλό ή καθόλου εισόδημα. Όλες οι 

διαδικασίες ενώπιον του οικογενειακού δικαστηρίου γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.  
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«Δημοσιότητα» είναι όλοι όσοι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία. Περιλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, παππούδες και γιαγιάδες (εφόσον δεν είναι οι ίδιοι αιτούντες), άλλοι συγγενείς, 

φίλοι/ες, δάσκαλοι/ες, εκπαιδευτικοί κ.λπ. 

Πάντα γίνονται προσπάθειες να αποφευχθεί η άμεση εμπλοκή του παιδιού στο δικαστήριο. 

Συχνά οι γνωμοδοτήσεις του νομικού παραστάτη επαρκούν για αυτό. Εάν πρέπει να ζητηθεί 

η γνώμη του παιδιού, σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί λύση, αυτό γίνεται πάντα 

παρουσία του νομικού παραστάτη. Αυτό ισχύει για παιδιά ηλικίας 3-14 ετών. Πριν από αυτό, 

ένα παιδί μπορεί να εκπροσωπηθεί από νομικό παραστάτη, αλλά δεν θα ζητηθεί η γνώμη 

του από το δικαστήριο. Η υπηρεσία πρόνοιας ανηλίκων και ο νομικός παραστάτης μπορούν, 

ωστόσο, να κανονίσουν επισκέψεις στο σπίτι, π.χ. να ενσωματώσουν παρατηρήσεις 

αλληλεπίδρασης στη γνωμοδότηση. Κατά κανόνα, οι έφηβοι ηλικίας 14 ετών και άνω δεν 

λαμβάνουν πλέον νομικό παραστάτη, αλλά  ζητείται η γνώμη τους από το δικαστήριο χωρίς 

να είναι παρόντες οι γονείς τους. 

 

 

5. Τι λειτουργεί εύρυθμα, τι δεν λειτουργεί και τι επιπλέον χρειάζεται το 
σύστημα;  

 

 

Αυτό που ισχύει είναι ότι οι επιπτώσεις του χωρισμού και του διαζυγίου μεταξύ γονέων έχουν 

περάσει στα παιδιά σε πολλά μέρη της κοινωνίας. Οι δάσκαλοι έχουν τα αυτιά τους και τα 

μάτια τους ανοιχτά, συχνά δεν πρόκειται για τον πρώτο χωρισμό/διαζύγιο στην οικογένεια 

και συμβαίνει συχνά στον φιλικό κύκλο. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το ποσοστό 

διαζυγίων στη Γερμανία είναι σχετικά σταθερό στο 50%, με αποτέλεσμα τα παιδιά να 

επηρεάζονται συχνά. Ο όρος «οικογένεια» αλλάζει σε όλη τη Γερμανία. Ο ιδανικός τύπος 

οικογένειας – πατέρας, μητέρα, παιδί – που επικράτησε στη δεκαετία του 1980 πρέπει να 

επεκταθεί ώστε να περιλάβει νέες μορφές οικογένειας, όπως μικτές οικογένειες ή 

οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Η «κανονική» οικογένεια αποτυγχάνει συχνά και έχουν 

εμφανιστεί νέες μορφές οικογένειας, όπως μικτές οικογένειες ή οικογένειες ομόφυλων 

ζευγαριών. Το ίδιο συμβαίνει και με τις οικογένειες που χωρίζουν. Εάν τα παιδιά έμεναν 
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 «συνήθως» αυτονόητα με τη μητέρα τους και έβλεπαν, εάν κι εφόσον, τον πατέρα τους κάθε 

14 ημέρες τα Σαββατοκύριακα και στις διακοπές, τώρα προστίθενται νέες μορφές φροντίδας. 

Στη Γερμανία, το λεγόμενο «μοντέλο αλλαγής» συζητείται συχνά δια μακρών και ορισμένες 

φορές με σφοδρότητα. Κυρίως τίθεται λόγος για 7ήμερη παραμονή του παιδιού με τον έναν 

γονέα και 7ήμερη με τον άλλο. Ωστόσο, δεν υπάρχει «τυπικό μοντέλο» και κάθε οικογενειακό 

ζήτημα πρέπει να αναλύεται και να αξιολογείται ξεχωριστά. Οι δυνατότητες παροχής 

βοήθειας για τους γονείς υπάρχουν και τις αξιοποιούν. 

Από τη δική μας σκοπιά, χρειάζονται περισσότεροι άντρες σύμβουλοι, ταχύτερη επεξεργασία 

και «πρόθυμοι» γονείς ή ένα βοηθητικό σύστημα που ασκεί πρωτίστως στους γονείς «πίεση» 

ώστε να βρουν λύσεις. Οι γονείς πρέπει να βρουν λύσεις για τα παιδιά τους και να λάβουν 

υποστήριξη για να το επιτύχουν. Στα συμβουλευτικά κέντρα και στο δικαστήριο δεν πρέπει 

να «αφαιρούνται» πάρα πολλές δυνατότητες από τους γονείς. Αντίθετα, ο στόχος θα πρέπει 

να είναι η ενίσχυση της γονικής μέριμνας και η υποστήριξή τους στην επίλυση των 

προβλημάτων τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται αμοιβαίες συμφωνίες. Η υποχρεωτική 

συμμετοχή σε μαθήματα διαπαιδαγώγησης γονέων θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει. 

Η εμπειρία δείχνει ότι οι από κοινού συμφωνίες είναι πιο βιώσιμες σε σχέση με τις δικαστικές 

αποφάσεις. Συνεπώς, ο κύριος στόχος της συμβουλευτικής πρέπει να είναι η βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ των γονέων. Αυτό είναι πιο βιώσιμο μόνο και μόνο επειδή οι ανάγκες 

των παιδιών αλλάζουν γρήγορα. Συχνά αρκεί ένα παιδί να θέλει να εγγραφεί σε 

ποδοσφαιρικό σύλλογο (ή κάτι παρόμοιο) και οι χρόνοι προπόνησης να συμπίπτουν με τους 

χρόνους επικοινωνίας με κάποιον γονέα. Οι γονείς που δεν έχουν μάθει να συζητούν μεταξύ 

τους θα πρέπει να καταφύγουν ξανά στα δικαστήρια σε κάθε «φυσιολογικό» βήμα 

ανάπτυξης του παιδιού. Το ίδιο ισχύει για τις διακοπές και τις αργίες κάθε χρόνο. Οι γονείς 

θα έπρεπε να είναι πιο υπεύθυνοι για να επιλύουν εποικοδομητικά τις συγκρούσεις μεταξύ 

τους. 
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Academus - Σλοβενία 
 

1. Υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που να απευθύνονται στους γονείς που 
χωρίζουν ή παίρνουν διαζύγιο; Η πραγματοποίηση αυτών των συνεδριών είναι 
προαιρετική; 

 

Στη Σλοβενία υπάρχει μια υποχρεωτική πρόταση για χωρισμούς και διαζύγια που αφορούν παιδιά, 

και συγκεκριμένα συνάντηση με κοινωνικό λειτουργό υπεύθυνο για τις διαδικασίες χωρισμού και 

διαζυγίου. 

 

Μετά τη συνάντηση, τα ζευγάρια έχουν δύο επιλογές:  

 

• συναινετικό χωρισμό/διαζύγιο ή  

• μη συναινετικό χωρισμό/διαζύγιο.  

 

Η πρόταση της υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας είναι εθελοντική εφόσον το εξειδικευμένο 

προσωπικό διαπιστώσει ότι προστατεύονται όλες οι ανάγκες και τα δικαιώματα του παιδιού. 

 

Σε περίπτωση συναινετικού χωρισμού/διαζυγίου:  

 

• Εάν οι γονείς μπορέσουν να συμφωνήσουν σε όλα τα σημεία,  

• υποβάλλουν αυτά τα σημεία συμφωνίας στο εξειδικευμένο προσωπικό  

• και το εξειδικευμένο προσωπικό δίνει την επαγγελματική του αξιολόγηση.  

• Οι γονείς διαβιβάζουν τη γραπτή συμφωνία στο δικαστήριο,  

• το οποίο εξετάζει τη συμφωνία.  

• Και αν το δικαστήριο αποδεχθεί αυτήν τη συμφωνία, η διαδικασία μπορεί να λήξει.  

 

Σε περίπτωση μη συναινετικού χωρισμού/διαζυγίου για οποιονδήποτε λόγο: 

 

• ένας κοινωνικός λειτουργός παρίσταται στο χωρισμό και πρέπει πάντα να ενημερώνεται 

για τα ζητήματα που επηρεάζουν το παιδί (είτε κατά τη διάρκεια συνομιλιών, σε 

περίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο του παιδιού, είτε για τις ίδιες τις συνομιλίες)  
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• Ανεξάρτητα από το αν οι διάδικοι εκπροσωπούνται από δικηγόρους ή όχι, και οι δύο 

γονείς πρέπει να είναι πάντοτε παρόντες στα ραντεβού με το εξειδικευμένο προσωπικό 

της υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας.  

• Σε περίπτωση «προβλημάτων», το εξειδικευμένο προσωπικό υποβάλλει διάφορες 

προτάσεις στο δικαστήριο για την επίλυση της επικοινωνίας, ειδικά όταν πρόκειται για 

την ασφάλεια του παιδιού ή της οικογένειας (π.χ. διαμονή σε καταφύγιο γυναικών, σπίτι 

μητέρας-παιδιού, κ.τ.λ.). Η ασφάλεια και η υγεία του παιδιού είναι υψίστης σημασίας.  

• Οι δικαστές μπορούν να εκδίδουν διάφορους τύπους προσωρινών ασφαλιστικών 

μέτρων, τα οποία βοηθούν επίσης στην προστασία του παιδιού. Τις περισσότερες φορές 

κανονίζονται προσωρινά εποπτευόμενες επαφές. 

• Οι γονείς μπορούν να επωφεληθούν από μια πληθώρα δωρεάν συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας και να συνοδεύονται από άλλους 

οργανισμούς και επίσης να επωφελούνται από τη διαμεσολάβηση. Στα παιδιά 

προσφέρεται δωρεάν και πάντα ελεύθερα η δυνατότητα να συνομιλούν με συμβούλους 

από συμβουλευτικά ιδρύματα προκειμένου να αντισταθμίσουν πιθανές αρνητικές 

επιρροές ή προσπάθειες χειραγώγησης από τους γονείς τους και να τα προστατεύσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερο. Μερικές φορές οι γονείς πρέπει να δώσουν την άδειά τους 

για αυτές τις δυνατότητες ή επιβάλλονται απευθείας από το δικαστήριο.  

• Οι κοινωνικοί λειτουργοί παρίστανται σε έναν χωρισμό/διαζύγιο όσο είναι σε εξέλιξη 

(ακόμη και με την πάροδο των ετών).  

• Οι κοινωνικοί λειτουργοί στηρίζουν τις οικογένειες ακόμη και μετά το διαζύγιο/χωρισμό, 

εάν η ευημερία του παιδιού κινδυνεύει ή θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο – αλλά μόνο 

με εντολή του δικαστηρίου (αλκοολισμός, βία κ.λπ.) ή βάσει καταγγελίας. 

 

 

2. Οι διαθέσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι προσιτές και προσβάσιμες σε 
όλους; Είναι δωρεάν; 

 

Τα προαναφερθέντα υποχρεωτικά ραντεβού διαβούλευσης στην υπηρεσία κοινωνικής 

πρόνοιας είναι όλα δωρεάν. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να αξιοποιηθεί από όλα τα ζευγάρια  



 
 «Πώς να διαχειριστείτε τη μεταχείριση»                                                                        
 Projekt-Nr.: 2020-1-DE02-KA204-007392 
 
 

14 
 

 

και είναι επίσης ζητούμενο. Αυτές οι υπηρεσίες είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους και όλες. 

Δεδομένου ότι το δικαστήριο δεν λαμβάνει απόφαση χωρίς το εξειδικευμένο προσωπικό από 

την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας, κάθε ζευγάρι παραπέμπεται σε εξειδικευμένο 

εργαζόμενο. Η «υποχρεωτική επίσκεψη» μετατρέπεται αμέσως σε βοήθεια και παρέχεται 

στους γονείς ένα δίκτυο υποστηρικτικών δομών.  

Σχετικά με το χαμηλό όριο πρόσβασης, συχνά τίθεται το ερώτημα τι χρειάζεται σε περίπτωση 

χωρισμού/διαζυγίου. Στην περίπτωση συναινετικών χωρισμών/διαζυγίων, αυτές οι 

δυνατότητες είναι μόνο γενικές, καθώς τα περισσότερα ζευγάρια έχουν ήδη καταλήξει σε 

συμφωνία. Στις «πιο δύσκολες» περιπτώσεις, το εξειδικευμένο προσωπικό  μπορεί ή πρέπει 

να αναλάβει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το εξειδικευμένο 

προσωπικό λαμβάνει υποστήριξη από το δικαστήριο, π.χ. για την εκτέλεση προσωρινών 

εντολών. 

 

Το εξειδικευμένο προσωπικό στην υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας μπορεί να  καταφύγει στις 

ακόλουθες δυνατότητες παροχής συμβουλευτικής: Δωρεάν: 

• Συμβουλευτική και υποστήριξη κατά τις τρέχουσες διαδικασίες  

• Βοήθεια με την τακτοποίηση των επαφών  

• Συνήγορος: η φωνή των παιδιών και των νέων  

• Διαμεσολάβηση  

• Πρόταση για συμβουλευτικά κέντρα για παιδιά, γονείς και νέους, η οποία εκδίδεται 

βάσει σύστασης. Η πληρωμή γίνεται μέσω της εταιρείας ασφάλισης υγείας (ψυχολόγος, 

ψυχίατρος κ.λπ.).  

• Οι γονείς: προσωπική υποστήριξη (δέκα συναντήσεις με ψυχολόγο στη βάση επίλυσης 

προσωπικών προβλημάτων κατά τη διαδικασία του διαζυγίου)  

• Όλοι οι τύποι προσωρινών διαταγών και εντολών που επιβάλλονται από το δικαστήριο 

για την προστασία του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού (π.χ. εντολή για προσωρινά 

εποπτευόμενες επαφές) 
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Τα έξοδα που πρέπει να καλυφθούν είναι κυρίως εκείνα που χρησιμοποιούν επιπλέον τα 

μέρη, όπως:  

 

• Δικαστήριο – δικαστικά έξοδα  

• Δικαστικοί εμπειρογνώμονες που θα ζητηθούν  

• Διερμηνείς  

• Διαμεσολάβηση, εάν τα θέματα που πρέπει να εξεταστούν δεν αφορούν το παιδί, π.χ. 

διευκρίνιση της ιδιοκτησίας  

 

Ζευγάρια ή μεμονωμένα μέρη μπορούν επίσης να αναθέσουν τον χωρισμό/διαζύγιο σε 

δικηγόρους διαζυγίων. Ωστόσο, αυτούς πρέπει να τους πληρώσουν και συχνά αναλαμβάνουν 

αποφάσεις ειδικών καταστάσεων εξαιρετικής ανάγκης, ειδικά σε θέματα ιδιοκτησίας και 

επιμέλειας. 

 

 

3. Ποιες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες υπάρχουν στην κάθε χώρα και πως αυτές 
επηρεάζουν την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια και την κουλτούρα των 
συγκρούσεων;   

 

 

Η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα είναι η νέα νομοθεσία που ισχύει από το 2019. Ο ορισμός της 

οικογένειας δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί οικογενειακοί αστερισμοί.  

Μια ιδιαιτερότητα της Σλοβενίας είναι ότι αυτή η χώρα έχει πολύ λίγους κατοίκους και 

καταλαμβάνει μικρή επιφάνεια και όλα τα ιδρύματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια 

είναι ομαδοποιημένα στην υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας. Θέματα που σχετίζονται με την 

ενδοοικογενειακή βία, τα διαζύγια, τις υιοθεσίες κ.λπ. εξετάζονται από την υπηρεσία 

κοινωνικής πρόνοιας.  

Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα αλλά και μειονέκτημα, ειδικά όσον αφορά τους εργαζόμενους, 

καθώς η αμεροληψία μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι δικτυώσεις 

βοηθούν την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας να παρέμβει και να δράσει γρήγορα.  
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Επιπλέον, η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας επεξεργάζεται πάντα το συναινετικό ή μη 

συναινετικό χωρισμό/διαζύγιο που επηρεάζει ένα παιδί και τα δικαιώματα του παιδιού είναι 

πραγματικά εγγυημένα. Οι συμφωνίες μετά τον χωρισμό/διαζύγιο αφορούν εκτός των άλλων 

 

• τη μόνιμη διαμονή του παιδιού,  

• την αποστολή των νομικών πράξεων  

• και τη διατροφή  

 

Επιδράσεις πολιτιστικών επιρροών στις διαδικασίες διαζυγίου:  

• Οικογένειες από χώρες με διαφορετική γλώσσα μπορούν να ζητήσουν από κάποιον 

που εμπιστεύονται να μεταφράσει τη συνομιλία ή να βρουν ο ίδιοι διερμηνέα  

• Εάν οι γυναίκες και τα παιδιά πρέπει να τελούν υπό προστασία λόγω θρησκευτικών 

πεποιθήσεων, η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας καταβάλλει αυτά τα έξοδα.  

• Έθιμα και ήθη από άλλους πολιτισμούς που δεν συμμορφώνονται με το νόμο, 

μπορούν να τιμωρηθούν ως ψυχολογική ή σωματική βία. 

 

Ο υπό απειλή γονέας έρχεται, για παράδειγμα, σε κέντρο διαχείρισης κρίσεων, καταφύγιο 

γυναικών κλπ. και αργότερα σε άλλα ιδρύματα όπου προσφέρεται υποστήριξη για 

αυτοβοήθεια. Αυτές οι δυνατότητες είναι δωρεάν.  

Εάν δεν καταβληθεί διατροφή, το κράτος βοηθά με ειδικό ταμείο.  

 

 

4. Με ποια μορφή και από ποια ηλικία συμμετέχουν τα παιδιά;  
 

 

Η ηλικία του παιδιού δεν είναι τόσο σημαντική στο χωρισμό. Το εξειδικευμένο προσωπικό 

ελέγχει:  

• εάν το παιδί μπορεί να συμμετάσχει σωστά στη διαδικασία  

• αν το παιδί είναι αρκετά ώριμο για να σχηματίσει άποψη για την κατάσταση, δηλαδή, αν 

είναι σε θέση να κατανοήσει τη σπουδαιότητα και τις συνέπειες.  



 
 «Πώς να διαχειριστείτε τη μεταχείριση»                                                                        
 Projekt-Nr.: 2020-1-DE02-KA204-007392 
 
 

17 
 

 

• αν το παιδί χειραγωγείται από κάποιον γονέα. 

 

Το δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη μόνο την επαγγελματική γνώμη της υπηρεσίας 

κοινωνικής πρόνοιας σε αμφισβητούμενες διαδικασίες.  

Σύμφωνα με αυτό, σε κάθε παιδί μπορεί να δοθεί νομικός παραστάτης από το δικαστήριο ή 

την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας για να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία οι επιθυμίες του 

παιδιού. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ζητείται η γνώμη του παιδιού σε ατομική ακρόαση 

στο δικαστήριο. Ειδικότερα, το δικαστήριο θα λάβει υπόψη τη γνώμη του παιδιού σχετικά 

με:  

 

• τη φροντίδα,  

• την εκπαίδευση  

• τη διατροφή  

• τη διαχείριση μελλοντικών καταστάσεων  

• την άσκηση της γονικής μέριμνας 

 

Από την ηλικία των 15 ετών τα παιδιά συμμετέχουν άμεσα στη διαδικασία. Ο νομικός 

παραστάτης είναι η «φωνή των παιδιών και των νέων» και συμβάλλει ώστε να υπάρχει 

σεβασμός των δικαιωμάτων τους, να ακούγονται οι επιθυμίες τους και να υπάρχει σεβασμός 

των απόψεών τους για θέματα που τα επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτά μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού (18 ετών). Οι νομικοί παραστάτες 

εμφανίζονται όταν οι γονείς δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν πλήρως τα συμφέροντα του 

παιδιού ενώπιον των αρχών. 

 

 

5. Τι λειτουργεί εύρυθμα, τι δεν λειτουργεί και τι επιπλέον χρειάζεται το 
σύστημα;   

 

Τα τελευταία χρόνια, οι υπηρεσίες της κοινωνικής πρόνοιας έχουν μεγάλη ζήτηση. Οι 

αλλοδαποί από κράτη του Νότου και κυρίως οι μουσουλμάνες γυναίκες αξιοποιούν όλο και 
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 περισσότερο αυτές τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς η ασφάλεια των γυναικών ή των παιδιών 

τους συχνά κινδυνεύει. Οι υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προστατεύουν γυναίκες και 

παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και τις στέλνουν δωρεάν σε κατάλληλους χώρους για να 

είναι ασφαλείς. 

Θετική εξέλιξη: 

 

• Έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού – τα δικαιώματα του παιδιού λαμβάνονται 

πάντα υπόψη  

• Το δικαστήριο αξιολογεί και προσαρμόζει τακτικά τις συμφωνίες  

• Δωρεάν υποστήριξη και συμβουλευτική που μπορούν να αξιοποιήσουν γονείς και παιδιά 

(διαμεσολάβηση, επίτροπος για τα παιδιά, ...) 

 

Κριτική στο σύστημα: 

 

• Τα κενά στο σύστημα γίνονται συχνά αντικείμενο εκμετάλλευσης προς όφελος κάποιου. 

Για παράδειγμα, οι γονείς επινοούν κάποια βίαια περιστατικά στην οικογένεια για να 

έχουν φτηνές υπηρεσίες ή/και καλύτερα σημεία εκκίνησης σε περίπτωση διαζυγίου.  

• Οι άνδρες δεν είναι ακόμα ίσοι με τις γυναίκες στις διαδικασίες διαζυγίου. Αυτό αλλάζει 

σιγά σιγά, ειδικά με τα συναινετικά διαζύγια.  

• Μεγάλη διάρκεια διαδικασίας  

• Μικρός αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού σε δομές παροχής βοήθειας κ.λπ. 

 

 

Ακαδημία Πολιτικής Εκπαίδευσης και Μέτρων για την Προώθηση της 
Δημοκρατίας – Αυστρία 

 

1. Υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που να απευθύνονται στους γονείς που 
χωρίζουν ή παίρνουν διαζύγιο; Η πραγματοποίηση αυτών των συνεδριών είναι 
προαιρετική; 
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Η κατάσταση στην Αυστρία είναι παρόμοια με αυτή στη Γερμανία. Υπάρχουν διάφορες 

εξωδικαστικές διαδικασίες για χωρισμένους ή ήδη διαζευγμένους γονείς, όπως 

εκκλησιαστικά ιδρύματα ή ιδρύματα σε πόλεις και δήμους, τα οποία απεικονίζονται στο 

παράρτημα χρησιμοποιώντας επιλεγμένα παραδείγματα. 

 

Εκκλησιαστικά ιδρύματα:  

• Στην Αρχιεπισκοπή της Βιέννης υπάρχει ένα συμβουλευτικό κέντρο – συμβουλευτική 

γάμου/ οικογένειας/ ζωής – που μπορεί να βοηθήσει και να υποστηρίξει τη 

συμβουλευτική στο δικαστήριο.  

• Η συμβουλευτική παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχοκοινωνικούς και 

νομικούς συμβούλους. 

 

Δημοτικά/Κοινοτικά ιδρύματα: 

Ινστιτούτο για την Οικογένεια και τη Συμβουλευτική Νέων στην πόλη Linz 

Το ινστιτούτο περιλαμβάνει τέσσερις τομείς υπηρεσιών  

1. Κέντρο ψυχολογικών δεξιοτήτων παιδιών  

2. Μονάδα θεραπείας για παιδιά και νέους  

3. Ψυχολογική υπηρεσία για την υποστήριξη παιδιών και νέων  

4. Συμβουλευτικό κέντρο οικογένειας και ζευγαριού 

 

Ως τέτοιο αποτελεί το κομβικό σημείο επαφής για τα προβλήματα νέων/ ενηλίκων και 

χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Νεολαίας.  

 

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό.  

Αυτές οι δυνατότητες είναι όλες εθελοντικές και μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς περαιτέρω 

καθυστέρηση (χωρίς ραντεβού). 
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2. Οι διαθέσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι προσιτές και προσβάσιμες σε 
όλους; Είναι δωρεάν; 

 

 

Ο όρος χαμηλό όριο πρόσβασης είναι κυρίως γνωστός από την κοινωνική εργασία – εδώ, 

χαμηλό όριο σημαίνει κατά πόσο τα συμβουλευτικά κέντρα είναι προσβάσιμα και αν ο 

κόσμος μπορεί να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες τους με μικρή προσπάθεια. Μερικές σημαντικές 

πτυχές είναι:  

• Προσβασιμότητα  

• Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ  

• Ωράριο λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων) 

• Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου  

• Ανώνυμη χρήση υπηρεσίας 

 

Στην Αυστρία, οι προαναφερθείσες δομές μπορούν να αξιοποιηθούν δωρεάν. Τα κρατικά ή 

εκκλησιαστικά ιδρύματα χρηματοδοτούνται μέσω της κρατικής φορολόγησης. 

 

 

3. Ποιες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες υπάρχουν στην κάθε χώρα και πως αυτές 
επηρεάζουν την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια και την κουλτούρα των 
συγκρούσεων;   

 

 

Σίγουρα υπάρχουν διαφορές μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. Στις αστικές περιοχές, 

η ανωνυμία είναι σημαντική και εδώ οι νεοσύστατες υπηρεσίες συμβουλευτικής (για άνδρες) 

είναι σημαντικές, στις αγροτικές περιοχές σίγουρα απευθύνονται σε 

εκκλησιαστικά/πνευματικά ιδρύματα.  

Τα συμβουλευτικά κέντρα στην Αυστρία είναι καλά οργανωμένα και στελεχωμένα με υψηλού 

επιπέδου προσωπικό. Η πλειοψηφία των συμβούλων είναι γυναίκες και αυτό μπορεί να 

αποτελέσει εμπόδιο για τους άνδρες που αναζητούν συμβουλευτική.  
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Εξαιτίας αυτού, δημιουργήθηκαν στην Αυστρία τα τελευταία χρόνια/ δεκαετίες πολλά 

αμιγώς κρατικά χρηματοδοτούμενα συμβουλευτικά κέντρα για άνδρες, τα οποία 

στελεχώνονται κυρίως από άνδρες.  

Ως αποτέλεσμα, λαμβάνεται υπόψη το νέο πρότυπο, καθώς είναι πολύ σημαντικό να 

προσφέρουμε στους άνδρες εύκολη πρόσβαση σε συμβουλευτική.  

Τα συμβουλευτικά κέντρα για άνδρες είναι εξαιρετικά σημαντικά για την επίλυση 

συγκρούσεων, καθώς οι ίδιοι συχνά δεν είναι έτοιμοι (με βάση την κατανόηση του ρόλου 

τους) να ζητήσουν βοήθεια, καθώς αυτή η βοήθεια/ συμβουλευτική ερμηνεύεται ως 

προσωπική αδυναμία. 

 

 

4. Με ποια μορφή και από ποια ηλικία συμμετέχουν τα παιδιά; 
 

Από την ηλικία των 14 ετών, κάθε παιδί στην Αυστρία δικαιούται δικαστική ακρόαση και 

υποτίθεται ότι εξασφαλίζει ότι οι επιθυμίες των παιδιών ακούγονται. Τα μικρότερα παιδιά 

μπορούν να εκφράσουν τη θέλησή τους σε μια αντιδικία επιμέλειας, αλλά αυτό δεν αρκεί 

χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους και του δικαστηρίου. Ωστόσο, τα παιδιά έχουν το 

δικαίωμα να εκφράσουν τις προτεραιότητές τους. Στην περίπτωση παιδιών κάτω των 14 

ετών, για παράδειγμα, η υπεράσπιση παιδιών και νέων θα παρίσταται, εφόσον δέχονται 

συμβουλευτική. Αλλά μόνο ως άτομο εμπιστοσύνης. Κατ' αρχήν, οποιοσδήποτε ενήλικος 

μπορεί να παρίσταται ως άτομο εμπιστοσύνης. Ο νομικός παραστάτης δεν είναι 

υποχρεωτικός. Είναι υποχρεωτικό να ζητείται η γνώμη των παιδιών ηλικίας 10 ετών και άνω. 

Για τα μικρότερα παιδιά μόνο οι εκπρόσωποί τους. Τα παιδιά από 14 ετών μπορούν να 

αρνηθούν την επαφή με τον έναν γονέα. 

 

Δικαίωμα επικοινωνίας:  

Δεν έχουν μόνο οι γονείς το δικαίωμα να δουν τα παιδιά τους. Σύμφωνα με το δικαίωμα 

επικοινωνίας, τα παιδιά έχουν επίσης δικαίωμα επικοινωνίας και επαφής με τους γονείς 

τους. Συνεπώς, τα παιδιά δικαιούνται να δουν και τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο. 

Επιπλέον, το δικαίωμα επικοινωνίας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα άτομα εκτός από τους  
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βιολογικούς γονείς. Δεδομένου ότι τα παιδιά έχουν το ίδιο δικαίωμα επικοινωνίας με τους 

ενήλικες, το δικαίωμα επικοινωνίας μπορεί επίσης να επιβληθεί στο δικαστήριο εάν ένας 

γονέας αρνείται να επικοινωνήσει. 

 

a. Πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά που αρνούνται να επικοινωνήσουν με 

έναν γονέα; 

b. Υπάρχουν ή υπήρχαν σχετικοί κανόνες επικοινωνίας;  

 

Κατ‘ αρχήν, είναι σημαντικό να διακρίνουμε αν τα παιδιά είναι άνω ή κάτω των 14 ετών. Τα 

παιδιά από την ηλικία των 14 ετών πρέπει να ακουστούν ως συμβαλλόμενα σε μια 

διαδικασία κηδεμονίας και μπορούν να αρνηθούν συναντήσεις.  

Στην περίπτωση παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών, οι γονείς με τους οποίους ζουν τα παιδιά 

πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι το δικαίωμα της επικοινωίας διατηρείται και, εάν αυτό 

δεν συμβαίνει, προβλέπονται κυρώσεις. Είναι λοιπόν υποχρεωμένοι να διατηρήσουν το 

δικαίωμα επικοινωνίας. 

 

 

c. Βοήθεια για παιδιά 

 

Το δικαίωμα υπεράσπισης παιδιών και νέων προσφέρει στα παιδιά και στους νέους νομική 

υποστήριξη σε περίπτωση διαζυγίου και χωρισμού μεταξύ των γονέων. https://www.kija-

ooe.at/Mediendateien/29_10_13_PA_Unser_Kind(1).pdf Υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή 

στην Αυστρία που ονομάζεται "Rat auf Draht" (Συμβουλές από το τηλέφωνο), από την οποία 

παιδιά και νέοι μπορούν να λάβουν ανώνυμα συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου.  

Ο Σύλλογος Rainbow προσφέρει συμβουλευτική γονέων και υποστηρίζει παιδιά και νέους 

μετά το χωρισμό/ διαζύγιο. Ιστοσελίδα: https://www.rainbows.at/ 
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5. Τι λειτουργεί εύρυθμα, τι δεν λειτουργεί και τι επιπλέον χρειάζεται το 
σύστημα;   

 

 

Από τις στατιστικές διαφαίνεται μια τάση επιστροφής στα ποσοστά διαζυγίων των αρχών του 

2000. Ενώ το ποσοστό διαζυγίων ήταν σχεδόν στο 50% το 2007 (απόλυτο μέγιστο), τώρα έχει 

πέσει στο 41% (ποσοστό από το 2017).  

Μερικές φορές οι ακόλουθοι λόγοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνοι, όπως η 

οικονομική κρίση του 2009 και οι συνέπειές της τα  χρόνια που ακολούθησαν, οι οποίες είχαν 

θετική επίδραση στα ποσοστά διαζυγίων (όχι διαζύγιο για οικονομικούς λόγους – δεν ήταν 

προσιτό). 

Επιπλέον, οι γάμοι στις μέρες μας συνάπτονται με μεγαλύτερη καθυστέρηση  ή ακόμη και 

μετά από μια μεγαλύτερη «δοκιμασία» από ό,τι στο παρελθόν. Λόγω της αυξανόμενης 

χειραφέτησης και της οικονομικής ανεξαρτησίας τους οι γυναίκες δεν αναγκάζονται πλέον 

να συνάπτουν συζυγική σχέση σε νεαρή ηλικία. 

Οι διευρυμένες δυνατότητες για συμβουλευτική ανδρών σίγουρα βοηθούν στη βελτίωση των 

διαδικασιών διαχείρισης συγκρούσεων.  

Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχουν αρκετές οργανώσεις και ότι μπορεί να 

προσφερθεί βοήθεια σε χωρισμένους γονείς.  

Θα ήταν επιθυμητό να παρέχονται περισσότερες δυνατότητες από άνδρες να απευθύνονται 

σε άνδρες ή/και τους γιους τους, επειδή τα κέντρα παροχής συμβουλών είναι κυρίως 

στελεχωμένα από γυναίκες. 

Με όλα τα συμβουλευτικά κέντρα που προσφέρουν «δωρεάν» συμβουλευτική, δεν πρέπει 

να ξεχνάμε ότι δεν θεωρούνται μόνο ως «παράγοντας επίλυσης προβλημάτων» που 

υποτίθεται ότι επιλύουν το πρόβλημα, αλλά πρέπει να θεωρούνται ως σύμβουλοι/ πάροχοι 

υπηρεσιών και οι αρμοδιότητες μέριμνας πρόκειται να αποδοθούν στους γονείς. Το θέμα 

είναι απεναντίας η αποκατάσταση της χαμένης επικοινωνίας μεταξύ των μερών ή η 

υποστήριξη του διαλόγου. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου η επικοινωνία 

μεταξύ των γονέων δεν λειτουργεί πλέον καθόλου και η παράδοση των παιδιών δεν μπορεί 

πλέον να πραγματοποιηθεί με τη φυσική παρουσία των γονιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
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υπάρχουν διαμεσολαβητές από την οικογενειακή δικαστική βοήθεια. Σε δύσκολες 

καταστάσεις υπάρχει το λεγόμενο συνοδευτικό δικαίωμα επίσκεψης, το οποίο χορηγείται 

από ενώσεις και ιδρύματα όπως η οικογενειακή ένωση, η άσκηση του δικαιώματος 

επίσκεψης σε ειδικές καφετέριες υπό την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και σε 

κοινωνικές ενώσεις. 

 

 

Educommart – Ελλάδα 
 

 

1. Υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που να απευθύνονται στους γονείς που 

χωρίζουν ή παίρνουν διαζύγιο; Η πραγματοποίηση αυτών των συνεδριών είναι 

προαιρετική; 

 

Τα ζευγάρια που αποφασίζουν να χωρίσουν στην Ελλάδα δεν υποχρεούνται να επισκεφθούν 

κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας ή κοινωνικό λειτουργό ούτε από κοινού ούτε 

μεμονωμένα. Ωστόσο, αν το επιθυμούν, μπορούν να απευθυνθούν στις οικείες κοινωνικές 

υπηρεσίες των Δήμων, όπου διαμένουν. Εκεί προσφέρεται, μεταξύ άλλων, δωρεάν 

συμβουλευτική ζεύγους αλλά και ατομική ψυχοθεραπεία. Στην Αττική, ειδικά, πολλοί είναι 

οι Δήμοι που διαθέτουν κοινωνικές υπηρεσίες (Δήμος Αθηναίων, Αλίμου, Καισαριανής, Αγίου 

Δημητρίου, Χαλανδρίου, Νέας Ιωνίας κ.α.). Στη Νέα Σμύρνη, μάλιστα, έχει ιδρυθεί και Κέντρο 

Υποστήριξης της οικογένειας, προκειμένου να γίνεται διαχείριση των ζητημάτων που 

αντιμετωπίζει συνολικά η οικογένεια, μεταξύ των οποίων είναι και η κρίση στη σχέση του 

ζεύγους και ο χωρισμός. Αντίστοιχα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε Κέντρα 

Ψυχικής Υγείας και βέβαια σε ιδιώτες. Ακόμα, δωρεάν ψυχοθεραπεία προσφέρουν για 

συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών αρκετές ομάδες ψυχολόγων, όπως το milamou.gr, το 

psychologosonline.gr κ.α.  Το νομοσχέδιο, που μόλις ψηφίστηκε και θεσμοθετεί ορισμένες 

αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως τη συνεπιμέλεια, αναφέρει ότι οι διαζευγμένοι γονείς 

άπαξ και διαφωνούν μπορούν να προσφύγουν σε κάποιον πιστοποιημένο διαμεσολαβητή. 

Επίσης, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την άμεση- δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι του 2021- 

επιμόρφωση 900 δικαστών έτσι ώστε να μπορούν να εκδικάζουν εξατομικευμένα υποθέσεις  
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επιμέλειας και συνεπιμέλειας, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια- 

ούτε έχει θεσμοθετηθεί ίδρυσή τους.  

 

 

2. Οι διαθέσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι προσιτές και προσβάσιμες σε 
όλους; Είναι δωρεάν; 

 

 

Οι συνεδρίες στις παραπάνω δημόσιες δομές είναι δωρεάν. Δυστυχώς, δεν έχουν οι κάτοικοι 

όλης της χώρας τις ίδιες ευκαιρίες, αφενός γιατί πολλοί Δήμοι και Περιφέρειες είναι 

υποστελεχωμένες και δεν διαθέτουν αρκετούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς 

αφετέρου επειδή η ιδιαίτερη γεωγραφία της Ελλάδας (έντονη νησιωτικότητα) έχει ως 

συνέπεια πολλοί κάτοικοι να ζουν απομονωμένοι. Ωστόσο, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας 

προσφέρονται και σε εκείνους δυνατότητες ψυχολογικής υποστήριξης, όπως μέσω της 

τηλεψυχιατρικής, ενός προγράμματος που υλοποιεί η ΜΚΟ «Κλίμακα» στα νησιά του 

Νοτιοανατολικού Αιγαίου από το 2002. Οι υπηρεσίες βέβαια της «Κλίμακας» αφορούν 

ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα ευρείας εμβέλειας και όχι εξειδικευμένα 

υποστήριξη των ωφελουμένων στο διαζύγιο και τη ζωή μετά από αυτό.  

 

 

3. Ποιες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες υπάρχουν στην κάθε χώρα και πως αυτές 
επηρεάζουν την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια και την κουλτούρα των 
συγκρούσεων;   

 

 

Στην Ελλάδα το pay gap (η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών) παραμένει 

μεγάλο, στο 15% σύμφωνα με τη Eurostat, όταν 16,5% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. 

Ωστόσο αυτό δεν αποτυπώνεται τόσο έντονα στις διαπροσωπικές σχέσεις ανδρών και 

γυναικών, που όλο και πιο συχνά διέπονται από όρους ισοτιμίας- κυρίως στα αστικά κέντρα. 

Αλώστε, έπειτα και από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης, πολλοί παραδοσιακοί ρόλοι και 

στερεότυπα καταρρίφθηκαν. Οι παιδικές χαρές γέμισαν από πατεράδες, που είχαν μείνει 
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άνεργοι επειδή εργάζονταν στον κατασκευαστικό κλάδο. Πολλές οικογένειες, αδυνατώντας 

να συντηρήσουν το δικό τους νοικοκυριό, μετακόμισαν μαζί με την προηγούμενη γενιά, 

δηλαδή τον παππού και τη γιαγιά. Αρκετά ζευγάρια ανέβαλαν την τεκνοποιία. Οι εν λόγω 

ανατροπές άλλοτε συνέβαλαν σε μια πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών αλλά τις 

περισσότερες φορές οδήγησαν σε περισσότερες συγκρούσεις. Στην Ελλάδα, επίσης, όπως σε 

όλες τις μεσογειακές χώρες, σημαντική είναι η συμβολή της διευρυμένης οικογένειας. 

Παππούδες και θείοι τείνουν χείρα βοηθείας σε δύσκολες στιγμές αλλά κάποιες φορές 

εμπλέκονται στα ενδότερα της πυρηνικής οικογένειας προκαλώντας δυσαρέσκεια.  

 

Συγκριτικά με άλλες χώρες της Ε.Ε. στην Ελλάδα υπάρχει μηδαμινή κρατική υποστήριξη της 

οικογένειας (παιδικοί σταθμοί, επιδόματα, γονικές άδειες) και χαμηλοί κατά μέσο όρο 

μισθοί. Αυτό καθιστά απαραίτητη τη συστηματική βοήθεια από το φιλικό και οικογενειακό 

περιβάλλον. Ταυτόχρονα, έχει ως συνέπεια οι πολίτες της Ελλάδα να δεσμεύονται και να 

τεκνοποιούν αργότερα και πλέον να περιορίζονται σε ένα παιδί.  

 

Το ελληνικό ταμπεραμέντο συνεπάγεται συχνά έντονες συγκρούσεις- ειδικά σε τόπους που 

διατηρούν ανέπαφη τη νοοτροπία των περασμένων δεκαετιών, όπως η Κρήτη. Όμως όσο 

γρήγορα «ανάβει» μια λογομαχία τόσο γρήγορα «σβήνει» κιόλας. Ως επί το πλείστων οι 

Έλληνες είναι εξωστρεφείς- ή περισσότερο εξωστρεφείς από άλλους Ευρωπαίους- αλλά 

συχνά εξωτερικεύοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, βρίσκουν και λύσεις στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχέσεις τους. 

 

Δυστυχώς, όμως, η επίλυση των συγκρούσεων δεν ακολουθεί πάντοτε υγιή οδό. Δεν 

απουσιάζουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας- τα οποία μάλιστα επί πανδημίας 

αυξήθηκαν επικίνδυνα, όπως δυστυχώς και οι γυναικοκτονίες. Δώδεκα γυναίκες φονεύθηκαν 

από τους συζύγους τους το 2020, δύο περισσότερες δηλαδή από το 2019, ενώ δύο γυναίκες 

τις σκότωσαν τα παιδιά τους.  
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4. Με ποια μορφή και από ποια ηλικία συμμετέχουν τα παιδιά; 
 

 

Στα διαζύγια κατ’ αντιδικία είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή να ρωτήσει το 

παιδί, με ποιον γονέα θέλει να συνεχίσει να μένει μαζί. Κατά κανόνα αυτό γίνεται σε 

παιδιά και εφήβους άνω των δέκα ετών. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται στο γραφείο του 

δικαστή, μακριά από τα βλέμματα και κατ' επέκταση από την επιρροή των αντιδίκων, 

δηλαδή της μητέρας και του πατέρα. Ωστόσο, η κατάθεση του παιδιού δεν έχει 

δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς τη δικαστική απόφαση. Το δικαστήριο δύναται να 

διατάξει ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη, αναθέτοντας τον ρόλο αυτό σε κάποιο από 

τον σχετικό κατάλογο. Όμως και ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει τη συμβολή του ίδιου 

επιστήμονα ως τεχνικού συμβούλου.  Στην έκθεση του τεχνικού συμβούλου 

διατυπώνονται οι παρατηρήσεις με επιστημονική επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση και 

τα συμπεράσματα που μπορούν να είναι διαφορετικά από εκείνα της έκθεσης 

πραγματογνωμοσύνης. Στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική απουσία δομημένης 

εκπαίδευσης και οι επαγγελματίες υγείας ενώ ούτε οι δικαστικοί λειτουργοί είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι.  

 

 

5. Τι λειτουργεί εύρυθμα, τι δεν λειτουργεί και τι επιπλέον χρειάζεται το 
σύστημα;   

 

 

Οι δυσλειτουργίες του συστήματος είναι πολλαπλές. Καταρχάς η απόδοση δικαιοσύνης είναι πολύ 

αργή. Ενδεικτικά, πολλές υποθέσεις διαζυγίων ξεκινούν να δικάζονται όσο τα παιδιά είναι μικρά και 

ολοκληρώνονται όταν αυτά έχουν πλέον ενηλικιωθεί. Αντίστοιχα, αργά είναι τα «αντανακλαστικά» 

των κοινωνικών υπηρεσιών, όταν για παράδειγμα γίνεται μια καταγγελία για κακοποίηση παιδιού και 

πρέπει να διαταχθεί εισαγγελική παρέμβαση. Συχνά, αυτή γίνεται όταν πλέον η βλάβη που έχει 

υποστεί το παιδί είναι μη αναστρέψιμη.  

Η επιμέλεια επίσης του παιδιού μετά το διαζύγιο δινόταν έως σήμερα κατά συντριπτική 

πλειοψηφία στη μητέρα, ενώ ο πατέρας δικαιούνταν να περνά περιορισμένο χρόνο με το  
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παιδί. Σύμφωνα με πολλούς κοινωνικούς επιστήμονες, αυτό είχε σοβαρές συνέπειες στην 

ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του παιδιού (γονεϊκή αποξένωση) αλλά και στην ψυχολογία του 

πατέρα. Αντίστοιχα και οι μητέρες επιβαρύνονταν, καθώς ασκώντας κατά αποκλειστικότητα 

τη γονική μέριμνα, δεν είχαν συχνά τη δυνατότητα να αφιερωθούν απρόσκοπτα στην καριέρα 

τους ή να κάνουν μια νέα αρχή στην προσωπική τους ζωή. Σε αυτά τα δεδομένα στηρίχθηκε 

αρχικά η εργασία της νομοπαρασκευαστικής ομάδας, που ετοίμασε μια πρόταση νόμου που 

προέκρινε την από κοινού άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου. Ο νέος νόμος, 

ωστόσο, φαίνεται ότι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνει. Προκρίνει το παιδί 

να περνάει 1/3 του χρόνου με τον γονέα που δεν διαμένει, οι γονείς να ασκούν από κοινού 

την επιμέλεια, ενώ αφήνει εκκρεμές το ζήτημα της καταβολής διατροφής και της επικοινωνίας 

με τον γονέα, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί η εκδίκαση μήνυσης για ενδοοικογενειακή βία. 

 

 

 

Oikos / Mosaik – Βέλγιο 
 

 

1. Υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που να απευθύνονται στους γονείς που 
χωρίζουν ή παίρνουν διαζύγιο; Η πραγματοποίηση αυτών των συνεδριών είναι 
προαιρετική; 

 

Υπάρχει η διαμεσολάβηση, η υπηρεσία πρόνοιας για νέους, το καταφύγιο γυναικών, το 

δικαστήριο και διάφορες γενικές κοινωνικο-πολιτιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

Σύμφωνα με τον εξωδικαστικό ορισμό, αυτές οι δυνατότητες συμβουλευτικής είναι 

εθελοντικές. Σε περίπτωση υποψίας κινδύνου για την ευημερία των παιδιών, υπάρχει 

«σύστημα πατροναρίσματος» της υπηρεσίας πρόνοιας των νέων με τη μορφή «αν – τότε».  

Το καταφύγιο γυναικών απευθύνεται σαφώς μόνο σε γυναίκες. Λόγω του 

κοινωνικοπολιτισμικού υπόβαθρού τους, είναι κυρίως μητέρες εκείνες που αξιοποιούν τις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είναι πιθανό ότι η κουλτούρα της δομής (σχεδόν μόνο γυναίκες 

υπάλληλοι στον τομέα της συμβουλευτικής) συμβάλλει σε αυτό. 
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2. Οι διαθέσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι προσιτές και προσβάσιμες σε 
όλους; Είναι δωρεάν; 

 

 

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής είναι δωρεάν, εκτός από μια συνεισφορά πέντε ευρώ σε 

περίπτωση προσωπικής ψυχολογικής βοήθειας. Σε δύσκολες περιπτώσεις, ωστόσο, το 

κόστος για αυτές τις υπηρεσίες μπορεί επίσης να καλυφθεί. Μόνο τα γενικά κοινωνικο-

πολιτιστικά κέντρα  είναι χαμηλού ορίου – με την έννοια της εύκολης πρόσβασης, δηλαδή 

χωρίς αίτηση, ραντεβού και εγγραφή. 

 

 

3. Ποιες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες υπάρχουν στην κάθε χώρα και πως αυτές 
επηρεάζουν την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια και την κουλτούρα των 
συγκρούσεων;   

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ειδικά οι πιο αδύναμες (εδώ οι ανύπαντρες μητέρες με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο) εντοπίζουν προβλήματα όσον αφορά την προσβασιμότητα και 

την προσφορά, ακόμη και αν το κράτος απλά δεν εγγυάται επαρκή προσφορά ή κάλυψη. 

 

 

4. Με ποια μορφή και από ποια ηλικία συμμετέχουν τα παιδιά; 
 

 

Από τη γέννησή τους τα παιδιά πρέπει να εκπροσωπούνται από δικηγόρο. Από την ηλικία των 

12 ετών επιτρέπεται να συνεισφέρουν τα ίδια και πρέπει να ζητάται η γνώμη τους.  

Δεδομένου ότι οι κυκλικές τεχνικές ερώτησης γίνονται σταδιακά μέρος της γενικής θεσμικής 

κουλτούρας, η άποψη/ η γνώμη τους λαμβάνεται επίσης υπόψη όλο και περισσότερο στη 

συμβουλευτική διαδικασία. 
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5. Τι λειτουργεί εύρυθμα, τι δεν λειτουργεί και τι επιπλέον χρειάζεται το σύστημα;   

 

Οι ίδιες οι υπηρεσίες είναι επαρκείς ως προς την ποσότητα και τη διαφοροποίηση. Δυστυχώς, 

πολύ συχνά αφορά τις οικονομικές ανάγκες των γονέων και την έλλειψη κατανόησης της 

αμοιβαιότητας της δυναμικής. Υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τη θεσμική 

κουλτούρα και την αυτοεικόνα των κοινωνικών λειτουργών. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα 

όραμα για το κοινωνικό σύνολο που υπερβαίνει τη λογική της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. 

 

 

 

NabuChe – Ιταλία 
 

 

1. Υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που να απευθύνονται στους γονείς που 
χωρίζουν ή παίρνουν διαζύγιο; Η πραγματοποίηση αυτών των συνεδριών είναι 
προαιρετική; 

 

 

Επισήμως δεν υπάρχουν δομές που βοηθούν ζευγάρια όταν έχουν δυσκολίες. Ορισμένες 

κοινότητες συνάπτουν συμφωνίες με δομές και ενώσεις για την υποστήριξη ζευγαριών. Τα 

άτομα που έχουν εισόδημα δεν επωφελούνται από αυτές τις υπηρεσίες.  

Για τους Ιταλούς και τις Ιταλίδες η αξιοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί πηγή 

ντροπής και είναι πιο πιθανό να αξιοποιηθούν από άτομα που δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν οικονομικά στις ιδιωτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής. 
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2. Οι διαθέσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι προσιτές και προσβάσιμες σε 
όλους; Είναι δωρεάν; 

 

 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς είναι δυνατές, 

αξιοποιούνται συνήθως από φτωχούς ανθρώπους, αλλά είναι δύσκολα και σπάνια  

 

προσβάσιμες. Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι ανεπιθύμητοι στην Ιταλία. Έχουν την κακή φήμη 

ότι «παίρνουν τα παιδιά», επειδή είναι αυτοί που πρέπει να εκτελέσουν τις δικαστικές 

εντολές σε περίπτωση παραβίασης της επικοινωνίας και της επιμέλειας. Στο παρελθόν είχε 

γίνει κατάχρηση αυτών των εξουσιών μερικές φορές, αλλά τώρα τιμωρούνται αυστηρά από 

το νομοθέτη.  

Κατά κανόνα, οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν θεραπεία ζευγαριού καταφεύγουν σε 

αμειβόμενους ψυχολόγους. 

 

 

 

3. Ποιες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες υπάρχουν στην κάθε χώρα και πως αυτές 
επηρεάζουν την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια και την κουλτούρα των 
συγκρούσεων;   

 

 

Η νομοθεσία έχει ενισχύσει τα θεωρητικά δικαιώματα των γυναικών με τέτοιο τρόπο ώστε η 

ερμηνεία να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις μειονεκτική για τους άνδρες. Από το 2016, ο 

νόμος έβαλε τους πατέρες και τις μητέρες στο ίδιο επίπεδο και τους δίνει ίσα δικαιώματα. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι η νομική εκπροσώπηση είναι χρεώσιμη (δωρεάν μόνο για άτομα 

χωρίς καθόλου εισόδημα), θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ο γονέας που μπορεί να 

ανταπεξέλθει οικονομικά στην καλύτερη νομική εκπροσώπηση έχει περισσότερες 

πιθανότητες επιτυχίας. Το βασικό πρόβλημα είναι η έννοια της ιδιοκτησίας και της 

ιδιοκτησίας των συζύγων. Η πιθανότητα να ανατεθούν τα παιδιά στον γονέα που κάνει  
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καλύτερη εμφάνιση, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ συγκρουσιακές διαμάχες μεταξύ των 

συντρόφων για να τραυματιστούν και να απομακρύνουν τα παιδιά από τον άλλο σύντροφο.  

Οι 9 από τις 10 υποθέσεις χωρισμού καταλήγουν σε ποινικές διαδικασίες. 

 

 

4. Με ποια μορφή και από ποια ηλικία συμμετέχουν τα παιδιά; 
 

 

Η γνώμη των παιδιών ζητείται μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις και τότε δείχνουν ότι κατανοούν 

πραγματικά την κατάσταση και είναι ώριμα και δεν εξαρτώνται από έναν γονέα. Συνήθως δεν 

είναι οι δικαστές που ακούν τα παιδιά, αλλά μια ομάδα ειδικών. Τα παιδιά μπορούν να 

εκφράσουν τις επιθυμίες τους, αλλά ποτέ δεν θεωρούνται εκείνα που μπορούν να επιλέξουν 

να μείνουν με οποιονδήποτε από τους δύο γονείς, είναι πάντα η δικαστική εξουσία που 

αναλαμβάνει την ευθύνη για την απόφαση. Αυτή η απόφαση δεν είναι ποτέ οριστική στην 

Ιταλία, τουλάχιστον όχι όταν πρόκειται για πολύ σοβαρή συμπεριφορά. 

 

 

 

5. Τι λειτουργεί εύρυθμα, τι δεν λειτουργεί και τι επιπλέον χρειάζεται το 
σύστημα;   

 

 Η ιταλική κοινωνία συχνά θεωρεί «το κράτος» ως κάτι που δεν μπορεί να εμπιστευτεί. 

Ωστόσο, η διαδικασία του χωρισμού είναι συχνά επώδυνη, με πολλές εντάσεις, βίαιη, 

καταστροφική και φτωχοποιεί πολλούς. Η δικαστική διαδικασία μπορεί να διαρκέσει χρόνια. 

Κατά μέσο όρο, τέτοιες διαδικασίες διαρκούν 2 έως 3 χρόνια, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 

πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχει κρατική διαμεσολάβηση που βοηθά τα μέρη να 

κατανοήσουν και να ξεπεράσουν τις διαφορές τους. Οι δικηγόροι είναι προς το παρόν 

υποχρεωμένοι να υποβάλουν εκτίμηση κόστους, την οποία πρέπει να τηρήσουν. Μέχρι πριν 

από μερικά χρόνια, ήταν προς το συμφέρον του νόμιμου εκπροσώπου να διεξάγεται η 

διαδικασία όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς την υποχρέωση εκτίμησης της αμοιβής. Αλλά 

η πρακτική εφαρμογή είναι ελλιπής. Συνολικά, μια τέτοια διαδικασία χωρισμού μπορεί να 
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είναι πολύ δαπανηρή, ειδικά όταν εμπλέκονται παιδιά που χρειάζονται κοινωνικές υπηρεσίες 

(π.χ. για συζητήσεις). Οι κοινωνικές υπηρεσίες λένε ότι είναι υπερφορτωμένες. Στην Ιταλία, 

και ιδιαίτερα στο νότο (όπου οι χωρισμοί είναι λιγότεροι), είναι ευθύνη της οικογένειας να 

στηρίξει τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά. Η κατάσταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας  

 

Covid-19 επιδείνωσε τις συνθήκες για τις γυναίκες που δεν μπορούν να ξεφύγουν από μια 

βίαιη σχέση. 

Κατόπιν αιτήματος, οι κατάλογοι κρατικών οργανώσεων και ενώσεων που βοηθούν στην 

υποστήριξη κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντων οικογενειών παραδίδονται από νομικούς 

συμβούλους. Αυτές οι ενώσεις με τη σειρά τους καταφεύγουν στις ειδικά καθιερωμένες 

περιφερειακές διαδικασίες διαβούλευσης, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα κεφάλαια 

από το κράτος. 

 


