
Ενδιαφέρουσες αποφάσεις με επιτυχή έκβαση που 

χειρίσθηκε το γραφείο 

 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών  με την απόφαση 4029/2019, 

δικάζοντας ζητήματα επιμέλειας και επικοινωνίας ανηλίκου λόγω 

διάστασης των γονέων του,    ανέθεσε μεν την επιμέλεια στη μητέρα, αλλά 

όρισε ότι  θα λαμβάνονται από κοινού οι αποφάσεις των γονέων για τα 

ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης του τέκνου, λόγω άρνησης της μητέρας 

να προβεί στον εμβολιασμό του κατά τα δύο πρώτα έτη της ζωής του. 

 
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση 124/2021   

έκρινε ότι η αποξένωση του πατέρα από το παιδί συνιστά προσβολή της 

προσωπικότητάς του, η δε ηθική βλάβη, που του έχει προκληθεί, 

συνισταμένη στην πίκρα, απογοήτευση, στενοχώρια και ακύρωση του 

πατρικού ρόλου, δεν μπορεί να αποκατασταθεί με καταβολή χρηματικού 

ποσού. Υποχρέωσε όμως  την εναγομένη μητέρα να άρει την προσβολή της 

προσωπικότητας του ενάγοντος και να την παραλείπει στο μέλλον, ήτοι να 

επιτρέπει ανεμπόδιστα, αλλά και να διευκολύνει την επικοινωνία του 

ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο. Επίσης, κήρυξε την απόφαση προσωρινά 

εκτελεστή. 

 

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με απόφαση του 2016 δικαίωσε την 

κόρη γνωστού αρχιτέκτονα, που είναι συγκληρονόμος του πατέρα της 

από κοινού με τον αδελφό της. Ειδικότερα ο αδελφός της ισχυριζόταν ότι 

ο πατέρας της του δώρισε το αρχείο των αρχιτεκτονικών σχεδίων και 

φωτογραφιών του και μόνο εκείνος μπορούσε να διαχειρίζεται τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων του. Το δικαστήριο 

αναγνώρισε ότι η κόρη του αρχιτέκτονα ως συγκληρονόμος του είναι και 

συνδικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  υποχρέωσε 

τον αδελφό της να μην καταρτίζει καμία σύμβαση, ούτε να δίνει καμία 

άδεια έκθεσης ή εκμετάλλευσης των έργων χωρίς τη γραπτή συναίνεσή 

της και της επέτρεψε να έχει πρόσβαση στο χώρο του γραφείου του, όπου 

φυλάσσεται το αρχείο, για να επιλέγει υλικό, που θα δοθεί σε εκθέσεις ή 

εκδόσεις. 

Για πρώτη φορά ο Άρειος Πάγος με απόφαση του 2014 δέχθηκε ότι 

και ο σύντροφος, που έζησε σε ελεύθερη ένωση (εξώγαμη συμβίωση), 

χωρίς να έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με το σύντροφό του, μπορεί, 

μετά τη λήξη της συμβίωσης ή το θάνατο του συντρόφου του, να ζητήσει 

μέρος της περιουσίας, που απέκτησε ο σύντροφός τους όσο ζούσαν μαζί 

και με τη δική τους συμβολή, με βάση τις διατάξεις για τον 

αδικαιολόγητο πλουτισμό. 



Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του 

2014 δέχθηκε τη δήλωση κατοχύρωσης του σήματος «Αρχονταρίκι 

πρόσκληση φιλοξενίας σε καιρούς αφιλίας» υπέρ της εταιρίας 

παραγωγού της ομώνυμης τηλεοπτικής εκπομπής και όχι υπέρ της ΕΡΤ 

ΑΕ. 

Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών με απόφαση του 2014 απέρριψε το 

αίτημα μητέρας σε διάσταση να αποκλεισθεί ο πατέρας από την άσκηση 

της γονικής μέριμνας της κόρης τους και της ανέθεσε μόνο την επιμέλεια 

του παιδιού, συνεκτιμώντας σοβαρά έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας. 

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με απόφαση του 2011 σε υπόθεση 

αποκτημάτων συζύγων συνυπολόγισε στην αύξηση της περιουσίας του 



συζύγου και ακίνητο, που είχε πωληθεί. Συγκεκριμένα, ο σύζυγος είχε 

αποκτήσεις τρεις μεζονέτες, ενώ εκκρεμούσε η έκδοση απόφασης 

ασφαλιστικών μέτρων πώλησε τη μία, αλλά το δικαστήριο δέχθηκε ως 

περιουσία του κατά τη λύση του γάμου την αξία και των τριών 

μεζονετών, επί του ποσού αυτού υπολόγισε τη συμβολή της συζύγου στο 

1/3 και διέταξε το σύζυγο να μεταβιβάσει στη σύζυγο τη μία μεζονέτα. 

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του 2014 

απέρριψε την αγωγή κληρονόμου ενός συγγραφέα κατά του εκδότη του, 

με την οποία ισχυριζόταν ότι ο εκδότης τύπωνε και πωλούσε παράνομα 

βιβλία του συγγραφέα, χωρίς να του καταβάλει αμοιβή και ζητούσε 

χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης, επειδή αποδείχθηκε ότι ο 

συγγραφέας είχε κάνει συμφωνίες με τον εκδότη να παίρνει ως αμοιβή 

αντίτυπα των βιβλίων και όχι χρήματα και ποτέ δεν είχε αξιώσει αμοιβές, 

ο δε κληρονόμος αδράνησε να ασκήσει την αγωγή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα αφότου κοινοποίησε στον εκδότη εξώδικη όχληση. 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του 2013 έλυσε 

τη διαφωνία γονέων, που ασκούσαν από κοινού την επιμέλεια του 

παιδιού τους σε θέματα εκπαίδευσης και επέτρεψε στη μητέρα να 

εγγράψει το παιδί σε ιδιωτικό σχολείο. 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του 2015 

απέρριψε αίτημα διαζευγμένου ιατρού, πατέρα τριών παιδιών, για μείωση 

της διατροφής που υποχρεούται να τους πληρώνει, λόγω σοβαρών 

προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, εξ αιτίας των οποίων περιόρισε 

κατά πολύ την επαγγελματική του δραστηριότητα, επειδή δέχθηκε ότι τα 

προηγούμενα χρόνια αποκόμιζε πολύ ψηλά εισοδήματα και ως εκ τούτου 

έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει τη διατροφή, που 

απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών. 

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του 2003 

αναγνώρισε συνυπαιτιότητα κατά 60% στον οδηγό αυτοκινήτου, που 

παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, εισήλθε σε κεντρικό δρόμο, δεν 

συγκρούσθηκε με κανένα από τα τρία οχήματα, που κινούνταν την ώρα 

εκείνη στον κεντρικό δρόμο, αλλά προκάλεσε την πρόσκρουση του 

τρίτου αυτοκινήτου στα άλλα δύο προπορευόμενα οχήματα, στον οδηγό 

του οποίου αναγνώρισε συνυπαιτιότητα κατά 40%. 



Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του 2007 

αναγνώρισε ιδιώτες ως συγκυρίους οικοπέδου και διέταξε τη διόρθωση 

κτηματολογικής εγγραφής, με την οποία οικόπεδο είχε καταχωρηθεί στην 

κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου, παρότι οι ιδιώτες είχαν νόμιμο τίτλο 

ιδιοκτησίας. 


