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Η ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
 
΄Αρθρο 1655. Διατήρηση των σχέσεων με τη φυσική οικογένεια ή τον επίτροπο: 
΄Οταν τρίτοι έχουν την πραγματική φροντίδα του προσώπου του ανηλίκου, γιατί τους 
την ανέθεσαν είτε οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος είτε το δικαστήριο (ανάδοχοι 
γονείς ή ανάδοχη οικογένεια), οι έννομες σχέσεις μεταξύ του ανηλίκου και της 
φυσικής του οικογένειας ή του επιτρόπου και  και ιδίως οι αρμοδιότητες από τη 
γονική μέριμνα ή την επιτροπεία παραμένουν αμετάβλητες, εφόσον δεν ορίζεται στο 
νόμο διαφορετικά  ΄Αρθρο 1656. Υποχρεώσεις των ανάδοχων γονέων: Οι ανάδοχοι 
γονείς οφείλουν να διευκολύνουν τις προσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία των 
φυσικών γονέων ή του επιτρόπου με τον ανήλικο, εφόσον δεν παραβλάπτονται 
ουσιώδη συμφέροντά του. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο. 
‘Αρθρο 1657. Παροχή πληροφοριών στους φυσικούς γονείς ή στον επίτροπο:  Οι 
ανάδοχοι γονείς οφείλουν επίσης να παρέχουν ανελλιπώς στους φυσικούς γονείς ή 
στον επίτροπο, καθώς και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, πληροφορίες σχετικές 
με το πρόσωπο και τις συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης του ανηλίκου.΄Αρθρο 
1658: Οι ανάδοχοι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν εναντίον της βούλησης 
των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου, αν αυτή εκφράσθηκε ρητά. ΄Αρθρο 1659. 
Αρμοδιότητες και δικαιώματα: Αν δεν παρέχονται σ` αυτούς περισσότερες 
αρμοδιότητες από τον νόμο ή με δικαστική απόφαση, οι ανάδοχοι γονείς ασκούν, στο 
όνομα και για λογαριασμό των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου, όσες αρμοδιότητες 
τους είναι απαραίτητες για να μεριμνούν για τις τρέχουσες και τις επείγουσες 
υποθέσεις του ανηλίκου. ΄Εχουν επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να 
αξιώνουν από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο, πριν αυτοί λάβουν οποιαδήποτε 
απόφαση σχετική με τον ανήλικο, να τους παρέχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν 
τη γνώμη τους. ΄Αρθρο 1660.Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους φυσικούς γονείς ή 
τον επίτροπο: ΄Οταν η ένταξη του ανηλίκου στην ανάδοχη οικογένεια γίνεται 
διαρκέστερη, ενώ παράλληλα εξασθενούν οι δεσμοί του με τους φυσικούς γονείς 
του, οι ανάδοχοι γονείς έχουν το δικαίωμα να ζητούν από το δικαστήριο να αφαιρεί 
από τους φυσικούς γονείς εν μέρει ή εν λόγω την επιμέλεια του προσώπου του 
ανηλίκου ή και τη διοίκηση της περιουσίας του. Στην τελευταία περίπτωση οι 
ανάδοχοι γονείς καθίστανται επίτροποι. ‘Αρθρο 1661. Ανήλικος υπό επιτροπεία: Αν 
ο ανήλικος τελεί υπό επιτροπεία και συντρέχουν προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές 
του προηγούμενου άρθρου, οι ανάδοχοι γονείς μπορούν να ζητήσουν από το 
δικαστήριο, είτε να διορισθούν συνεπίτροποι είτε να ανατεθεί σ` αυτούς ολόκληρη η 
επιτροπεία. ́ Αρθρο 1662. ‘Αρση της αναδοχής: Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των δύο 
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προηγούμενων άρθρων, οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος που ανέθεσαν τη φροντίδα 
του προσώπου του ανηλίκου στους ανάδοχους γονείς με σύμβαση, έχουν το 
δικαίωμα να ανακαλούν την ανάθεση οποτεδήποτε. Με την ίδια εξαίρεση, μπορεί και 
το δικαστήριο, αν η ανάθεση έγινε με απόφασή του, να θέτει τέρμα σ` αυτήν, όταν 
το ζητούν οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος, εφόσον διαπιστώνει ότι εξέλιπαν οι λόγοι 
για τους οποίους είχε αποφασισθεί το μέτρο. ΄Αρθρο 1663: Το δικαστήριο μπορεί 
επίσης να αίρει την ανάθεση και να εμπιστεύεται τη φροντίδα του ανηλίκου σε 
άλλους, με αίτηση των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου, άλλων συγγενών, του 
εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, όταν διαπιστώνει ότι η ανάδοχη οικογένεια δεν 
είναι κατάλληλη να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. ΄Αρθρο 1664.Τι συνεκτιμά το 
δικαστήριο: Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να είναι 
σύμφωνη με το συμφέρον του ανηλίκου. Το δικαστήριο οφείλει, ανάλογα με την 
ωριμότητα του ανηλίκου, να ακούει, πριν αποφασίσει, και τη δική του γνώμη. Επίσης, 
οφείλει να ακούει τους ανάδοχους και τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο και να 
συνεκτιμά την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας. ΄Αρθρο 1665. Εποπτεία 
της κοινωνικής υπηρεσίας: Σε κάθε περίπτωση αναδοχής ανηλίκου, η αρμόδια 
κοινωνική υπηρεσία παρακολουθεί με ειδικευμένα όργανά της την εξασφάλιση των 
απαραίτητων υλικών και ηθικών προϋποθέσεων για την κανονική διαβίωση και 
ανάπτυξη του ανηλίκου, επεμβαίνει με κατάλληλες συμβουλές ή άλλες πρόσφορες 
μεθόδους κάθε φορά που το επιβάλλει το συμφέρον του και αναφέρεται σχετικά στο 
δικαστήριο. ‘Οταν η αναδοχή του ανηλίκου γίνεται με σύμβαση, έχουν τόσο οι 
φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος όσο και οι ανάδοχοι γονείς την υποχρέωση να 
αναγγείλουν χωρίς καθυστέρηση τη σύμβαση στην κοινωνική υπηρεσία. 
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