
 
 

 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

΄Αρθρο 1475: Εκούσια αναγνώριση 
(παιδιών που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους) 
 
Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο, 
εφόσον συναινεί σ` αυτό και η μητέρα. Αν η μητέρα έχει πεθάνει ή δεν έχει 
δικαιοπρακτική ικανότητα, η αναγνώριση γίνεται με μόνη τη δήλωση του πατέρα. Η 
συμβολαιογραφική συναίνεση του άνδρα σε τεχνητή γονιμοποίηση, που 
προβλέπεται στο άρθρο 1456 § 1 εδ. β, επέχει θέση εκούσιας αναγνώρισης. Η 
αντίστοιχη συναίνεση της γυναίκας ισχύει και ως συναίνεσή της στην εκούσια 
αναγνώριση. 
Αν ο πατέρας έχει πεθάνει ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, η αναγνώριση 
μπορεί να γίνει από τον παππού ή τη γιαγιά της πατρικής γραμμής. Αν το τέκνο έχει 
πεθάνει, η αναγνώριση ενεργεί υπέρ των κατιόντων του. 
 
`Αρθρο 1476 
 
Η αναγνώριση από τον πατέρα  ή  τους  γονείς  του  γίνεται  με δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή με διαθήκη.  Η συναίνεση της μητέρας, σύμφωνα   με   το 
προηγούμενο  άρθρο, παρέχεται  με  δήλωση  ενώπιον συμβολαιογράφου.  Οι  
δηλώσεις  της  αναγνώρισης  και  της  συναίνεσης γίνονται  αυτοπροσώπως  και  
χωρίς  αίρεση  ή  προθεσμία. Ανάκληση των  δηλώσεων είναι ανίσχυρη. 
 
΄Αρθρο 1479  
(Αναγνώριση πατρότητας) 
 
Η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του 
τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάμο της με τον πατέρα του. Το ίδιο δικαίωμα έχει 
και το τέκνο. ΄Οταν η μητέρα αρνείται την προβλεπόμενη από την πρώτη 
παράγραφο του άρθρου 1475 συναίνεσή της, δικαίωμα δικαστικής αναγνώρισης 
έχουν επίσης ο πατέρας και, στην περίπτωση της τρίτης παραγράφου του άρθρου 
1475, ο παππούς ή η γιαγιά της πατρικής γραμμής. 
Αν διενεργηθεί τεχνητή γονιμοποίηση με γεννητικό υλικό τρίτου δότη, η δικαστική 
αναγνώριση της πατρότητας αποκλείεται, έστω και αν η ταυτότητά του είναι ή γίνει 
εκ των υστέρων γνωστή. 
 



 
 

 

΄Αρθρο 1486:΄Οροι διατροφής 
(ανηλίκων και ενηλίκων παιδιών) 
 
Δικαίωμα διατροφής έχει μόνον όποιος δεν μπορεί  να  διατρέφει τον  εαυτό  του  
από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση 
της υγείας του και τις λοιπές  βιοτικές  του συνθήκες ενόψει και των τυχόν αναγκών 
της εκπαίδευσής του. Το  ανήλικο  τέκνο, και αν ακόμη έχει περιουσία, έχει 
δικαίωμα  διατροφής από τους γονείς του, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας 
του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για τη διατροφή του. 
 
`Αρθρο 1490 
 
Αν  ένας  από τους ανιόντες ή τους κατιόντες δεν είναι σε θέση να δώσει διατροφή,  
η υποχρέωση  βαρύνει  εκείνον  που  είναι  υπόχρεος ύστερα  από  αυτόν.  Το  ίδιο     
και  όταν,  για πραγματικούς ή νομικούς λόγους,  είναι  αδύνατη  ή  ιδιαίτερα 
δυσχερής  η  δικαστική  επιδίωξη στην ημεδαπή εναντίον εκείνου που έχει την 
υποχρέωση. 
Στην περίπτωση που καταβάλλει τη διατροφή, αντί για τον αμέσως υπόχρεο,  άλλο 
πρόσωπο, αυτό υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα  εκείνου που την 
έλαβε: 1. αν κατέβαλε τη διατροφή δυνάμει του δεύτερου  εδαφίου της 
προηγούμενης παραγράφου, 2. αν πρόκειται για το  κράτος  ή  νομικό  πρόσωπο  
δημόσιου  δικαίου  ή κοινωφελές ίδρυμα που ανέλαβε τη διατροφή του δικαιούχου 
ανηλίκου στη θέση του υπόχρεου συγγενή του, 3. αν πρόκειται για ιδιώτες, στους  
οποίους  ανατέθηκε  η  επιμέλεια  του προσώπου  του  δικαιούχου  ανηλίκου,  
σύμφωνα  με τα άρθρα 1513, 1514, 1532, 1533 και 1535, 4. αν ο δικαιούχος της 
διατροφής  είναι  ανήλικος και  τη  διατροφή κατέβαλε, στη θέση του υπόχρεου 
γονέα του, ο σύζυγος του τελευταίου. 
  
`Αρθρο 1506:  Επώνυμο του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του 
 
Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων  του  παίρνει  το επώνυμο  της  
μητέρας  του.  Ο σύζυγος της μητέρας μπορεί να δώσει στο τέκνο, με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο, το επώνυμό του  στη  θέση  του  έως τότε  επωνύμου  
του τέκνου ή επιπρόσθετα, αν συναινέσουν σ` αυτό, κατά τον ίδιο τύπο, η μητέρα 
και το τέκνο. Σε  περίπτωση  επιγενόμενου  γάμου  τον  γονέων   του   τέκνου 
εφαρμόζονται  ως  προς  το  επώνυμό του, εφόσον αυτό είναι ανήλικο, οι διατάξεις 
του προηγούμενου άρθρου. 
Αν γίνει αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική, το ενήλικο τέκνο  ή  αν  αυτό  είναι  
ανήλικο,  οι  γονείς  του  ή  και ένας από αυτούς ή ο επίτροπός του δικαιούνται,  
μέσα  σε  προθεσμία  ενός  έτους  από  την ολοκλήρωση  της αναγνώρισης, να 



 
 

 

προσθέσουν, με δήλωση στο ληξίαρχο, το πατρικό επώνυμο στο επώνυμο του 
τέκνου. Αν στη  δήλωση  προβαίνουν  οι δύο  γονείς  από  κοινού,  μπορούν να 
προσδιορίσουν το νέο επώνυμο του τέκνου σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο 
του προηγούμενου άρθρου. 
  
`Αρθρο 1510: Γονική μέριμνα 
 
Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική 
μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού και εξίσου. 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. 
 
΄Αρθρο 1513. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου - διάσταση των συζύγων 
 
 Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του 
συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του 
συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν 
από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, 
επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516, 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα.». 
 
΄Αρθρο 1514. Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας 

«1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας 
χρονολογίας να ρυθμίζουν διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως 
να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο 
κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον 
τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Το ανωτέρω έγγραφο ισχύει 
τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από 
τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του 
συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή του. 



 
 

 

2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας 
διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε 
αυτήν ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το 
συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον 
του τέκνου, καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, όπως ο νόμος ορίζει. Αν 
διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο. 

3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: 

α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ' ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την 
άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, 

β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή τη λήψη οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου 
μέτρου, 

γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, 
ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. 

Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε 
δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν 
συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας.». 

 
 
 
 
Άρθρο 1515: Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους 
 
 Η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο 
των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Όταν το τέκνο αναγνωρίζεται εκούσια ή 
δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, 
την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Αν οι γονείς δεν ζουν μαζί, εφαρμόζονται 
αναλόγως τα άρθρα 1513 και 1514. 
 Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός 
δεν ασκεί γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν 
υπάρχει συμφωνία των γονέων. 



 
 

 

Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από αίτηση του πατέρα. 
" Το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α` 164) εφαρμόζεται και 
σε τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 εφαρμόζεται αναλόγως." 
 
`Αρθρο 1518:  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 του 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`αυτό το 
σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο  και αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν 
τη συνδρομή αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή δημόσιων οργανισμών. 
Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει τη σχέση του τέκνου με 
τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, 
ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει. 
 
`Αρθρο 1531: 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:  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 σε αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος 
γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο εισαγγελέας, να διατάξει 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. 



 
 

 

 
 Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας συνιστούν ιδίως: α. η υπαίτια μη συμμόρφωση 
προς αποφάσεις και διατάξεις δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που αφορούν το 
τέκνο ή προς την υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της γονικής 
μέριμνας, β. η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο 
γονέα και την οικογένειά του και η με κάθε τρόπο πρόκληση διάρρηξης των 
σχέσεων του τέκνου με αυτούς, γ. η υπαίτια παράβαση των όρων της συμφωνίας 
των γονέων ή της δικαστικής απόφασης για την επικοινωνία του τέκνου με τον 
γονέα με τον οποίο δεν διαμένει και η με κάθε άλλο τρόπο παρεμπόδιση της 
επικοινωνίας, δ. η κακή άσκηση και η υπαίτια παράλειψη της άσκησης του 
δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα, ε. η αδικαιολόγητη άρνηση 
του γονέα να καταβάλει τη διατροφή που επιδικάστηκε στο τέκνο από το 
δικαστήριο ή συμφωνήθηκε μεταξύ των γονέων, στ. η καταδίκη του γονέα, με 
οριστική δικαστική απόφαση, για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής. 
 
 Το δικαστήριο, στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να 
αφαιρέσει από τον υπαίτιο γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια, 
ολικά ή μερικά, και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο γονέα, καθώς επίσης 
να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος του τέκνου. 
Αν συντρέχουν στο πρόσωπο και των δύο γονέων οι περιπτώσεις του δευτέρου 
εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή 
ακόμα και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτο 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 διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του, 
μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να 
απευθύνεται εντός ενενήντα (90) ημερών, με δυνατότητα αιτιολογημένης 
παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ενενήντα (90) επιπλέον ημέρες. 
"Επί ασκήσεως σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου, ως μέσου σωφρονισμού στο 
πλαίσιο της ανατροφής του, εφαρμόζεται το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα». 
 
`Αρθρο 1533: Ανάθεση της επιμέλειας σε τρίτο 
 
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 ορίζει την έκταση της γονικής μέριμνας που παραχωρεί στον τρίτο, 
και τους όρους της άσκησής της. 
Το δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας ή της 
επιμέλειας στον τρίτο κατά τη δεύτερη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου ή 
την πρώτη παράγραφο του παρόντος, ύστερα από έλεγχο του ήθους, των βιοτικών 
συνθηκών και γενικά της καταλληλότητάς του, στηριζόμενο υποχρεωτικά σε 
βεβαίωση της κοινωνικής υπηρεσίας.  Η ανάθεση γίνεται σε κατάλληλη οικογένεια, 
κατά προτίμηση συγγενική (ανάδοχη οικογένεια) και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, σε 
κατάλληλο ίδρυμα. 
Τα οριζόμενα στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1646 του Αστικού Κώδικα και 
στην τρίτη παράγραφο του άρ8ρου 796 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ισχύουν 
και στις περιπτώσεις της τρίτης παραγράφου του άρθρου 1533, του τρίτου εδαφίου 
του άρθρου 1664 και του άρθρου 1674 του Αστικού Κώδικα, καθώς και στην 
περίπτωση του πρώτου εδαφίου της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 681Γ του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και όπου αλλού ο 
νόμος απαιτεί την υποβολή στο δικαστήριο και την υποχρεωτική συνεκτίμηση από 
αυτά έκθεσης της κοινωνικής υπηρεσίας, αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα, το δικαστήριο δικάζει χωρίς έκθεση. Τα οριζόμενα στη δεύτερη 
παράγραφο του άρθρου 796 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχουν εφαρμογή 
εκτός από τις περιπτώσεις της επιτροπείας ανηλίκου και όπου αλλού, στο ως άνω 
σχέδιο νόμου που κυρώθηκε ως Κώδικας με το ν. 2447/1996, προβλέπεται 
αυτεπάγγελτη δράση του δικαστηρίου. 
 
`Αρθρο 1534: Άδεια για ιατρικές πράξεις 
 
 Σε περίπτωση όπου υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη  ιατρικής  επέμβασης,  για  να  
αποτραπεί κίνδυνος ζωής ή υγείας του τέκνου, ο Εισαγγελέας πρωτοδικών μπορεί, 
αν  αρνούνται  οι  γονείς,  να  δώσει  αυτός αμέσως  την απαιτούμενη  άδεια, 
ύστερα από αίτηση του αρμόδιου για τη θεραπεία γιατρού ή του διευθυντή  της  
κλινικής  όπου  νοσηλεύεται  το τέκνο ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου 
υγειονομικού οργάνου. 
 
`Αρθρο 1535: Αφαίρεση με αίτηση των γονέων 
 
 Το δικαστήριο αφαιρεί την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της  από  τους  
δύο γονείς για σπουδαίο λόγο, αν το ζητήσουν οι ίδιοι, υποδεικνύοντας και το 
πρόσωπο που δέχεται να αναλάβει την  αφαιρούμενη άσκηση.   Με  την απόφαση 
για την αφαίρεση, το δικαστήριο αναθέτει την αφαιρούμενη   άσκηση   στο 
υποδεικνυόμενο   ή   σε   άλλο   πρόσωπο, προσδιορίζοντας  και  τον τρόπο της 
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άσκησής της.  `Οταν λείπει τέτοιος  προσδιορισμός, εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις για την επιτροπεία. 
  
`Αρθρο 1536: Μεταβολή των συνθηκών 
 
 Αν από τότε που  εκδόθηκε  δικαστική  απόφαση  σχετική  με  τη  γονική μέριμνα 
μεταβλήθηκαν οι συνθήκες, το δικαστήριο οφείλει, ύστερα από  αίτηση  ενός  ή και 
των δύο γονέων, των πλησιέστερων συγγενών του τέκνου ή του εισαγγελέα, να 
προσαρμόσει  την  απόφασή  του  στις  νέες  συνθήκες  ανακαλώντας  ή 
μεταρρυθμίζοντάς την, σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου, και ιδίως να 
αποδώσει στους γονείς την άσκηση της  γονικής μέριμνας που τους είχε αφαιρεθεί. 
 
`Αρθρο 1537:`Εκπτωση των γονέων 
 
Ο  γονέας  εκπίπτει  από  τη  γονική  μέριμνα αν καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός μηνός  για  αδίκημα  που  διέπραξε  με  δόλο και που 
αφορά τη ζωή, την υγεία και τα ήθη του τέκνου. Το  δικαστήριο  μπορεί,  σ`  αυτή  
την   περίπτωση,   εκτιμώντας   τις περιστάσεις,  να  αφαιρέσει από το γονέα τη 
γονική μέριμνα και ως προς τα  λοιπά  τέκνα  του,  ύστερα  από  αίτηση  του  άλλου   
γονέα,   των πλησιέστερων συγγενών ή του εισαγγελέα. 
  
`Αρθρο 1538: Παύση της γονικής μέριμνας 
 
Η γονική μέριμνα παύει στο σύνολό της, ως προς τον ένα  γονέα, αν  αυτός εκπέσει 
σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο ή πεθάνει ή κηρυχθεί σε αφάνεια, και ως προς 
τους δύο γονείς, αν το τέκνο ενηλικιωθεί  ή πεθάνει ή κηρυχθεί σε αφάνεια. 
 


