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Τα μικρά «αγγελούδια της γης» μεγαλώνουν ευτυχισμένα χάρη στην αγάπη και τη 
φροντίδα που τους προσφέρουν απλόχερα οι δικοί τους «φύλακες-άγγελοι». Αυτοί δεν είναι 
άλλοι από τους γονείς τους και τους ανθρώπους που βρίσκονται πάντα στο πλευρό τους, 
δίνουν τον αγώνα της ζωής μαζί τους και παίρνουν πίσω ως πολύτιμο «αντίδωρο» λίγη από 
τη χαρά και τη δύναμή τους. Μέχρι την ενηλικίωσή των κοριτσιών με σύνδρομο Rett οι 
γονείς τους από κοινού αναλαμβάνουν -στο πλαίσιο της άσκησης της γονικής μέριμνας- την 
επιμέλειά τους και την εκπροσώπησή τους σε κάθε υπόθεση (ή δικαιοπραξία ή δίκη). Μετά 
τα δεκαοκτώ χρόνια των κοριτσιών για τη διενέργεια των κάθε φύσης υποθέσεών τους και 
την προστασία της προσωπικότητάς τους προβλέπεται η υποβολή τους σε δικαστική 
συμπαράσταση από έναν γονέα ή άλλο κατάλληλο πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος 
  
            Στο πλαίσιο της λειτουργίας του θεσμού αυτού, ορίζεται με δικαστική απόφαση ο 
δικαστικός συμπαραστάτης του ενηλίκου ατόμου (συνήθως ένας από τους δύο γονείς) 
και το εποπτικό συμβούλιο της δικαστικής συμπαράστασης, το οποίο αποτελείται από τρία 
έως πέντε μέλη συγγενείς ή φίλους του ατόμου με σύνδρομο Rett. Για την έκδοση της 
σχετικής απόφασης θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο από τους 
γονείς του ατόμου με σύνδρομο Rett ή διαφορετικά από τον  Εισαγγελέα Πρωτοδικών, 
μετά την πληροφόρησή του από συγγενικά ή άλλα πρόσωπα για την κατάσταση και αφού 
πρώτα εξακριβώσει την ακρίβεια των σχετικών στοιχείων. 
  
 Ειδικότερα, οι γονείς και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 
  
      To άτομο με σύνδρομο Rett μπορεί να τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση κατά το 
τελευταίο έτος της ανηλικότητάς του (17ο έτος). Ωστόσο, τα αποτελέσματα της υποβολής 
σε δικαστική συμπαράσταση αρχίζουν, αφότου ενηλικιωθεί.  
  

Με την άσκηση της αίτησης προβλέπεται η έκδοση προσωρινής διαταγής του 
δικαστηρίου με την οποία ορίζεται προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης μέχρι την 
έκδοση τελεσίδικης απόφασης. 
 

Η αίτηση υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση δικάζεται κατά την εκούσια 
διαδικασία από το μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της κατοικίας του ατόμου με 
σύνδρομο Rett. 
  
  

Η παράσταση δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου είναι υποχρεωτική. 
Όσον αφορά την αμοιβή του δικηγόρου αναφέρεται ενδεικτικά ότι η ελάχιστη αμοιβή για 
την άσκηση της αίτησης και την παράσταση του δικηγόρου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης 
ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στο ποσό των 321 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 
23%). Επίσης, τα βασικά έξοδα για τη διαδικασία (κατάθεση αίτησης στο δικαστήριο και 
υποχρεωτικές κοινοποιήσεις) υπολογίζονται  συνολικά στο ποσό των 300 ευρώ περίπου. 
  

Για περισσότερες πληροφορίες και περαιτέρω νομικές συμβουλές σε σχέση με τη 

δικαστική συμπαράσταση καλέστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου μας 

 


