
 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2020 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής 

Θέμα: «Απαραίτητη η αναθεώρηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ώστε να προβλέπεται 

δυνατότητα μετακίνησης για γονείς με ανήλικα παιδιά που διαμένουν σε νησί»  

Πληροφορούμαστε, κατόπιν επικοινωνίας με πατέρα, του οποίου το παιδί ζει σε νησί, ότι δεν του 

είναι δυνατό να επισκεφτεί το ανήλικο παιδί του, λόγω των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας σε 

νησιά. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1520 του Αστικού Κώδικα, εξασφαλίζεται η επικοινωνία κυρίως 

του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού του με απώτερο σκοπό τη διατήρηση 

της ψυχικής, πνευματικής καθώς και συναισθηματικής  ανάπτυξης του ανήλικου παιδιού. 

Λόγω των εξαιρετικών συνθηκών και μέτρων περιορισμού μετακίνησης που προκάλεσε η επιδημία 

του κορωνοϊού, η Δήλωση Μετακίνησης  προβλέπει ως ειδικό λόγο μετακίνησης, με κωδικό Νο5,  τη 

μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση προς εξασφάλιση της 

επικοινωνίας με το ανήλικο παιδί, σύμφωνα πάντοτε με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι εν διαστάσει και διαζευγμένοι γονείς, μόνιμοι κάτοικοι νησιών, με παιδιά που διαμένουν στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, έχουν δικαίωμα μετακίνησης από την νησιωτική στην ηπειρωτική Ελλάδα για να 

ασκήσουν το δικαίωμα επικοινωνίας. Βάσει του νόμου Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24407 της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης , που αναγράφεται στο ΦΕΚ 1302/Β/11-4-2020, δεν προβλέπεται ωστόσο 

δυνατότητα μετακίνησης για τους γονείς  που είναι μόνιμοι κάτοικοι ηπειρωτικής Ελλάδας σε νησί, 

καθώς  προσπίπτουν σε γραφειοκρατικά κωλύματα κατά τη διαδικασία μετακίνησής τους με σκοπό 

την άσκηση αυτού του δικαστικά θεμελιωμένου δικαιώματός τους. 

 

Δεδομένου ότι οι βεβαιώσεις έγκρισης επιβίβασης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Λιμενικού 

Σώματος. 

Δεδομένου ότι οι τρέχουσες διατάξεις στερούν ένα βασικό δικαίωμα επικοινωνίας από γονείς που 

ζουν σε διάσταση από τα ανήλικα παιδιά τους. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο δεν εξαιρέθηκαν οι γονείς των οποίων τα ανήλικα παιδιά διαμένουν σε νησιά 

στην κοινή υπουργική απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.24407/2020 - ΦΕΚ 1302/Β/11-4-2020; 

2. Τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο Ναυτιλίας Και Νησιώτικης Πολιτικής για να διευθετηθεί 

το ζήτημα το ταχύτερο δυνατό, καθώς είναι παράλογο να μη μπορούν  να έρθουν σε επαφή 

οι γονείς με τα ανήλικα  παιδιά τους; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
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