
Αστικός Κώδικας και  
Ν.2102/1992 περι ∆ικαιωµάτων του Παιδιού περιλιπτικά 

 
Η Γονικη Μέριµνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωµα των 
γονέων (γονική µέριµνα), οι όποιοι την ασκούν από κοινού. Η γονική µέριµνα 
περιλαµβάνει την επιµέλεια του προσώπου (Α.Κ.1510  18/2/1983) 
 
Αν τη γονική µέριµνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο 
ανήλικος έχει κατοικία την κατοικία του γονέα µε τον οποίο συνήθως διαµένει. 
(Α.Κ.56  30/12/1996) 
 
Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά µε την άσκηση της γονικής µέριµνας πρέπει να 
αποβλέπει στο συµφέρον του τέκνου. 
Στο συµφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, 
όταν, κατά τις διατάξεις του νόµου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά µε την 
ανάθεση της γονικής µέριµνας ή µε τον τρόπο της ασκησής της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα µεταξύ των γονέων και να µη 
κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου. (Α.Κ.1511  18/2/1983) 
 
Οι γονείς, κατά την άσκηση της γονικής µέριµνας, έχουν υποχρέωση να δείχνουν 
την επιµέλεια που δείχνουν και στις δικές τους υποθέσεις. Αν ζηµία που 
προκλήθηκε οφείλεται σε παράβαση υποχρέωσης και των δύο γονέων, οι γονείς 
ευθύνονται εις ολόκληρον (Α.Κ.1531 18/2/1983) 
 
Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου και εφόσον ζουν και οι δύο 
γονείς, η άσκηση της γονικής µέριµνας ρυθµίζεται από το δικαστήριο. Η άσκηση 
της γονικής µέριµνας µπορεί να ανατεθεί στον έναν από τους γονείς ή, αν αυτοί 
συµφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαµονής του τέκνου, στους δύο από 
κοινού (Α.Κ.1513  18/2/1983) 
 
Η επιµέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαµβάνει ιδίως την ανατροφή, την 
επίβλεψη, τη µόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισµό 
του τόπου της διαµονής του. 
Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να 
αναπτύσσει υπεύθυνα και µε κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του.  
Κατά τη µόρφωση και την επαγγελµατική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς 
λαµβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι' αυτόν το σκοπό 
οφείλουν να συνεργάζονται µε το σχολείο.. (Α.Κ. 1518  18/2/1983) 
 
Ο γονέας µε τον όποιο δεν διαµένει το τέκνο, διατηρεί το δικαίωµα της 
προσωπικής επικοινωνίας µε αυτό. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωµα να εµποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου µε τους 
απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. (Α.Κ.1520 18/2/1983) 
 
Αν ο πατέρας ή η µητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργηµά τους για την επιµέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 

zachayi
Highlight

zachayi
Highlight



περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργηµα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν σ' αυτό, το δικαστήριο µπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος 
γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, 
να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο. 
Το δικαστήριο µπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της 
γονικής µέριµνας ολικά ή µερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή, 
αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούµενης 
παραγράφου, να αναθέσει την πραγµατική φροντίδα του τέκνου ή, ακόµη, και την 
επιµέλειά του ολικά ή µερικά σε τρίτον ή και να διορίσει επίτροπο. 
Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου και επίκειται άµεσος κίνδυνος για τη σωµατική ή την ψυχική 
υγεία του τέκνου, ο εισαγγελέας µπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο µέτρο για 
την προστασία του, µέχρι την έκδοση της αποφάσεως του δικαστηρίου, στο οποίο 
πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ηµερών (Α.Κ.1532 17/6/2005) 
 
Η αφαίρεση του συνόλου της επιµέλειας του προσώπου του τέκνου και από τους 
δύο γονείς και η ανάθεσή της σε τρίτο διατάσσονται από το δικαστήριο, µόνο όταν 
άλλα µέτρα έµειναν χωρίς αποτέλεσµα ή κρίνεται ότι δεν επαρκούν για να 
αποτρέψουν κίνδυνο της σωµατικής, πνευµατικής ή ψυχικής υγείας του τέκνου. 
Το δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση στον τρίτο υστέρα από έλεγχο του ήθους, των 
βιοτικών συνθηκών και της εν γένει καταλληλότητας του, στηριζόµενο υποχρεωτικά 
σε βεβαίωση αρµόδιας υπηρεσίας. Η ανάθεση γίνεται κατά προτίµηση σε συγγενικά 
πρόσωπα ή σε κατάλληλο ίδρυµα. 
Το δικαστήριο ορίζει την έκταση της γονικής µέριµνας που παραχωρεί στον τρίτο και 
τους όρους της άσκησής της. (Α.Κ. 1533) 
 
Μεταβολή του τόπου διαµονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωµα 
επικοινωνίας του γονέα µε τον οποίο δεν διαµένει το τέκνο, απαιτεί προηγούµενη 
συµφωνία των γονέων ή προηγούµενη οριστική δικαστική απόφαση µετά από αίτηµα 
οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο 
µέσο.. (A.K.1519 31-7-2020 Ν.4714/20 Αρ.139) 
 
 
 
 

Κυρωση της ∆ιεθνους Συµβαση για τα ∆ικαιώµατα του παιδιου 
(Ν.2102/1992) 

 
Αρθρο 9  

1. Τα συµβαλλόµενα Κράτη µεριµνούν ώστε το παιδί να µην αποχωρίζεται 
απο τους γονείς του, παρά την θέληση τους, εκτός ενα οι αρµόδιες αρχές 
αποφασίσουν, µε την επιφύλαξη δικαστικής αναθεώρησης ότι ο χωρισµός 
αυτός είναι αναγκαίος για το συµφέρον του παιδιού. Μια τέτοια απόφαση 
µπορεί να είναι αναγκαία σε ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγµα οταν οι 
γονείς κακοµατεχειρίζονται η παραµελούν το παιδί ή όταν ζουν χωριστά 
και πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά µε τον τόπο διαµονής του παιδιού.  



3. Τα συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται το δικαίωµα του παιδιού που ζει 
χωριστα απο τους δυοι γονείς του ή απο τον έναν απο αυτους να διατηρεί 
κανονικά προσωπικές σχέδεις και να έχει άµεση επαφή µε τους δυο γονείς 
του, εκτός εαν αυτό ειναι αντίθετο για το συµφέρον του παιδιού 

 
Αρθρο 18  

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη  καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπαθεια για την 
εξασφάλιση της αναγνωρισης της αρχής σύµφωνα µε την οποία και οι δυο 
γονείς απο κοινού ειναι υπευθυνοι για την ανατροφή του παιδιου και την 
ανάπτυξη του. ... 

 
Αρθρο 24  
3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα και αποτελεσµατικά 
µέτρα για να καταργηθούν οι παραδοσιακές πρακτικές που βλάπτουν την υγέια 
των παιδιών. 
 
 
 
 
 
Συµφωνα µε τα παραπάνω σε µια προσπάθεια επιγραµµατικής κατανόησης :  
 

1. Η Γονικη Μέριµνα ειναι καθήκον και δικαίωµα και των δυο γονιών. Η γονική 
µέριµνα περιλαµβάνει την επιµέλεια του προσώπου (Α.Κ.1510) 

2.  Η επιµέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαµβάνει ιδίως την ανατροφή, την 
επίβλεψη, τη µόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισµό 
του τόπου της διαµονής του. (Α.Κ. 1518) 

3. Οι γονείς έχουν υποχρέωση να δείχνουν την επιµέλεια που δείχνουν στις δικές 
τους υποθέσεις .. (Α.Κ.1531). 

4.  Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς ενισχύουν, µε κοινωνική συνείδηση 
την προσωπικότητά του. (Α.Κ. 1518) 

5. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά µε την άσκηση της γονικής µέριµνας 
πρέπει να αποβλέπει στο συµφέρον του τέκνου. Στο συµφέρον του τέκνου 
πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν, το δικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά µε την ανάθεση της γονικής. Η απόφαση του 
δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα µεταξύ των γονέων 
και να µη κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου. (Α.Κ.1511  18/2/1983) 

6. Αν δεν ζουν οι δυο γονείς µαζί η κατοικία του παιδιού είναι αυτή µε τον οποίο 
συνήθως διαµένει (Α.Κ.56 30/12/1996 υπερισχύει του Ν.2102/1992 Αρ.9 
παρ.1) όπως συνήθως συµβαίνει σε περιπτώσεις διαζυγίου όπου αν αυτοί 
συµφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαµονής του τέκνου, στους δυο 
από κοινού. (Α.Κ.1513) 

7. Ο γονέας µε τον όποιο δεν διαµένει το τέκνο, διατηρεί το δικαίωµα της 
προσωπικής επικοινωνίας µε αυτό. (Α.Κ.1520 18/2/1983) 

8. Τα συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται το δικαίωµα του παιδιού που ζει χωριστά 
απο τον έναν απο τους γονείς του να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις 
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και να έχει άµεση επαφή µε τους δυο γονείς του, εκτός εαν αυτό είναι 
αντίθετο για το συµφέρον του παιδιού (Ν.2102/1992 Αρ.9 παρ.3)) 

9. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα και αποτελεσµατικά 
µέτρα για να καταργηθούν οι παραδοσιακές πρακτικές που βλάπτουν την 
υγέια των παιδιών (Ν.2102/1992 Αρ.24) 

 
 
Συµπέρασµα  
Ο Νόµος πουθενά δεν αναφέρει σε ένα διαζύγιο όπου υπάρχει παιδί αποκλειστική 
επιµέλεια ίσα ίσα ορίζει ότι η Γονική Μέριµνα είναι απο κοινού (1) όπως και η 
ανατροφή όπως και η επιµέλεια (2) γιατί έχουν υποχρέωση να δείχνουν την ίδια 
όπως και στους ίδιους (3) και την απο κοινού κατοικία εφόσον συµφωνούν οι δύο 
γονείς .(6) Αυτό είναι και το µελανό σηµείο του Οικογενειακού ∆ικαίου. Με 
αυτην την πρόταση τα δικαιώµατα του παιδιού παραβιάζονται σύµφωνα µε τον 
Ν.2102/92 Αρ.9 παρ.3) καθώς η κανονική προσωπική σχέση και µε τους δυο 
γονείς είναι η καθηµερινή ή έστω µε ίσο χρόνο του παιδιού µε κάθε γονιό .  
Συνεπώς ένα δικαστήριο που παραβιάζει τον Νόµο (2 και 3) δίνοντας 
αποκλειστική επιµέλεια παροτρύνει ώστε ο ένας γονιός να µην τηρήσει την 
επιµέλεια στο παιδί του όπως και στον ίδιο (3) αλλά και παραβιάζει τον νόµο 
2102/92 και τα δικαιώµατα του παιδιού περί κανονικής προσωπικής σχέσης µε το 
παιδί του. Ενα δικαστήριο λοιπόν παραβιάζει και το (5) καθώς το συµφέρον του 
παιδιού είναι να είναι και µε τους δυο γονείς όπως και Α.Κ. λεει αλλά και ο 
Ν.2102/92 . Ο Α.Κ. ορίζει και λεει οτι η κατοικία του παιδιού είναι αυτή που 
συνήθως διαµένει. Το δικαστήριο παραβιάζοντας όλα τα παραπάνω όπως 
αναφέρθηκαν ορίζει ως τόπο κατοικίας όπου συνήθως διαµένει εξασφαλίζοντας 
έτσι µε την αποκλειστική επιµέλεια το (6) πράγµα που θα µπορούσε να 
αποφευχθεί και να οριστεί η απο κοινού διαµονή και στους δυο γονείς όπως 
αναφέρεται στο (6).  
Το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων (99%) είναι υπέρ αποκλειστικής 
επιµέλειας παραβιάζοντας δικαιώµατα παιδιών και Α.Κ. καθώς και συνταγµατικές 
διατάξεις περί ισότητας φύλων. Ένα δικαστήριο µπορεί να παραβλέψει έναν νόµο 
αλλά δεν µπορεί να επιβάλει µια απόφαση αντισυνταγµατική και πόσο µάλλον 
περι ισότητας φύλων και ίσων δικαιωµάτων µεταξύ πολιτών όπως των παιδιών .. 
Πόσο δε ότι σύµφωνα µε το Αρθρο 24 του Ν.2102/1992 δεν καταβάλουν καµία 
προσπάθεια να καταργηθούν οι παραδοσιακές τακτικές που βλάπτουν την υγεία 
των παιδιών εθελοτυφλώντας και παραβιάζοντας το καθήκον τους που είναι να 
φροντίζουν πρωτίστως το συµφέρον του παιδιού παίρνοντας αποφάσεις 
κακοδικίας και µεροληψίας...  
 

Ζητείται η επανεξέταση του Οικογενειακού ∆ικαίου και όλων τελικά των  
αποφάσεων δικαστηρίων που µεροληπτικά έχουν παρθεί όπως ο κ. Υπουργός 
∆ικαιοσύνης έχει αναφέρει και όχι µόνο για τα δικαιώµατα του παιδιού µε Ισο 
Χρόνο, Εναλλασσόµενη Κατοικία και Συνεπιµέλεια όπως οι νόµοι και ο Αστικός 
Κώδικας και το Σύνταγµα ορίζει να τιµωρηθούν οι δικαστικοί λειτουργοί που 
παραβίασαν τα δικαιώµατα των παιδιών και προκάλεσαν ψυχική οδύνη και 
ενδοοικογενειακή βια µε την γονεική αποξένωση των παιδιών απο τους γονείς 
τους ως ηθικοί αυτουργοί.  

zachayi
Highlight

zachayi
Highlight



 
 

Αναλυτικά οι νόµοι 
 
 
 
Άρθρο 56 - Αστικός Κώδικας 
Ο ανήλικος που τελεί υπό γονική µέριµνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του 
ή του γονέα που ασκεί µόνος του τη γονική µέριµνα. Αν τη γονική µέριµνα ασκούν 
και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την 
κατοικία του γονέα µε τον οποίο συνήθως διαµένει. 
Ο ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία ή όποιος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική 
συµπαράσταση, έχει κατοικία την κατοικία του επιτρόπου ή του δικαστικού 
συµπαραστάτη του. 
 
 
Άρθρο 1493 - Αστικός Κώδικας - Μέτρο και περιεχόµενο της διατροφής 
Το µέτρο διατροφής προσδιορίζεται µε βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές 
προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του (ανάλογη διατροφή). Η διατροφή 
περιλαµβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου και επί πλέον 
τα έξοδα για την ανατροφή, καθώς και την επαγγελµατική και την εν γένει 
εκπαίδευσή του. 
 
 
Άρθρο 1510 - Αστικός Κώδικας - Γονική µέριµνα 
Η µέριµνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωµα των γονέων (γονική 
µέριµνα), οι όποιοι την ασκούν από κοινού. Η γονική µέριµνα περιλαµβάνει την 
επιµέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του 
τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την 
περιουσία του. 
Σε περίπτωση όπου η γονική µέριµνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια ή 
έκπτωσης του ενός γονέα, η γονική µέριµνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο. 
Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική µέριµνα για πραγµατικούς 
λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισµένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί 
µόνος ο άλλος γονέας. Η επιµέλεια όµως του προσώπου του τέκνου ασκείται και από 
τον ανήλικο γονέα. 
 
Άρθρο 1511 - Αστικός Κώδικας 
Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά µε την άσκηση της γονικής µέριµνας πρέπει να 
αποβλέπει στο συµφέρον του τέκνου. 
Στο συµφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, 
όταν, κατά τις διατάξεις του νόµου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά µε την 
ανάθεση της γονικής µέριµνας ή µε τον τρόπο της ασκησής της. Η απόφαση του 
δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα µεταξύ των γονέων και να µη 
κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των 
πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής 
προέλευσης ή της περιουσίας. 



Ανάλογα µε την ωριµότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιµάται 
η γνώµη του πριν από κάθε απόφαση σχετική µε τη γονική µέριµνα, εφόσον η 
απόφαση αφορά τα συµφέροντα του. 
 
 
 
Άρθρο 1513 - Αστικός Κώδικας - ∆ιαζύγιο ή ακύρωση του γάµου 
Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, 
η άσκηση της γονικής µέριµνας ρυθµίζεται από το δικαστήριο. Η άσκηση της γονικής 
µέριµνας µπορεί να ανατεθεί στον έναν από τους γονείς ή, αν αυτοί συµφωνούν 
ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαµονής του τέκνου, στους δύο από κοινού. Το 
δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, ιδίως να κατανείµει την άσκηση της 
γονικής µέριµνας µεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε τρίτον. 
Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του τους έως τότε 
δεσµούς του τέκνου µε τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν 
συµφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου σχετικά µε την επιµέλεια και τη διοίκηση 
της περιουσίας του. 
Ο γονέας, στον οποίο δεν έχει ανατεθεί ή άσκηση της γονικής µέριµνας, έχει το 
δικαίωµα να ζητάει από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του 
τέκνου. 
 
 
Άρθρο 1518 - Αστικός Κώδικας - Επιµέλεια του προσώπου 
Η επιµέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαµβάνει ιδίως την ανατροφή, την 
επίβλεψη, τη µόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισµό του 
τόπου της διαµονής του. 
Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να 
αναπτύσσει υπεύθυνα και µε κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη 
σωφρονιστικών µέτρων επιτρέπεται µόνον εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς 
αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. 
Κατά τη µόρφωση και την επαγγελµατική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς 
λαµβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι' αυτόν το σκοπό 
οφείλουν να συνεργάζονται µε το σχολείο και, αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη 
συνδροµή αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών ή δηµόσιων οργανισµών. 
 
Άρθρο 1520 - Αστικός Κώδικας - Προσωπική επικοινωνία 
Ο γονέας µε τον όποιο δεν διαµένει το τέκνο, διατηρεί το δικαίωµα της προσωπικής 
επικοινωνίας µε αυτό. 
Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωµα να εµποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου µε τους 
απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. 
Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων, τα σχετικά µε την επικοινωνία 
κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο. 
 
Άρθρο 1531 - Αστικός Κώδικας - Ευθύνη των γονέων 
Οι γονείς, κατά την άσκηση της γονικής µέριµνας, έχουν υποχρέωση να δείχνουν την 
επιµέλεια που δείχνουν και στις δικές τους υποθέσεις. Αν ζηµία που προκλήθηκε 



οφείλεται σε παράβαση υποχρέωσης και των δύο γονέων, οι γονείς ευθύνονται εις 
ολόκληρον. 
 
Άρθρο 1532 - Αστικός Κώδικας - Συνέπειες κακής άσκησης 
Αν ο πατέρας ή η µητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 
λειτούργηµά τους για την επιµέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της 
περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργηµα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν σ' αυτό, το δικαστήριο µπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος 
γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, 
να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο. 
Το δικαστήριο µπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής 
µέριµνας ολικά ή µερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή, αν 
συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, 
να αναθέσει την πραγµατική φροντίδα του τέκνου ή, ακόµη, και την επιµέλειά του 
ολικά ή µερικά σε τρίτον ή και να διορίσει επίτροπο. 
Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου και επίκειται άµεσος κίνδυνος για τη σωµατική ή την ψυχική υγεία 
του τέκνου, ο εισαγγελέας µπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο µέτρο για την 
προστασία του, µέχρι την έκδοση της αποφάσεως του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει 
να απευθύνεται εντός τριάντα ηµερών 
 
Άρθρο 1519- Αστικός Κώδικας- Μεταβολή του τόπου διαµονής 
 (Ν.4714/2020 Άρθρο 139) 
 
Μεταβολή του τόπου διαµονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωµα 
επικοινωνίας του γονέα µε τον οποίο δεν διαµένει το τέκνο, απαιτεί προηγούµενη 
συµφωνία των γονέων ή προηγούµενη οριστική δικαστική απόφαση µετά από αίτηµα 
οποιουδήποτε από 
τους γονείς. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο µέσο.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
∆ικαιωµατα παιδιου (Ν.2102/1992) 
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