
Κηδεμονία 
ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
Άρθρο 1510  
Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι 
οποίοι 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 που 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.  
 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
Άρθρο 1512  
Αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας, και το συμφέρον του τέκνου 
επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο.  
 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
Άρθρο 1513  
Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, η 
άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο......................  
 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
Άρθρο 1514  
Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
διακοπή της συμβίωσης των συζύγων.  
 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
Άρθρο 1518  
Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη 
μόρφωση και την εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του.  
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 αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών.  
 
Π.Δ. 104/1979  
Άρθρο 13  
Παρ. 1. Κηδεμών του μαθητού, εφ` όσον ούτος είναι ανήλικος, είναι ο πατήρ και τούτου 
ελλείποντος ή νόμω κωλυομένου ο κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος έχων την 
επιμέλειαν αυτού, ή το υπό τούτου νομίμως επί εκτάκτου ή παγίας βάσεως 
εξουσιοδοτούμενον ενήλικον μέλος της οικογενείας του.  
Παρ. 2. (Όπως αντικαταστάθηκε με την §5 του Αρ.5 Της ΣΤ5/71/1.12.86 Απόφασης του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.)  
Ο κατά την προηγούμενην παράγραφον κηδεμόνας εφόσον δεν κατοικεί στην έδρα του 
σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο. Η αντιπροσώπευση παρέχεται με 
υπεύθυνη δήλωση του Αρ.8 του Ν.1599/1986.  
Παρ. 3. Όπου εις το παρόν Π. Διάταγμα αναφέρεται ο κηδεμών, νοείται ο κατά την 
προηγούμενην παράγραφον οριζόμενος αντιπρόσωπος αυτού.  
Παρ. 4. Ο κατά τας ανωτέρω παραγράφους κηδεμών υπέχει τας υπό των Αρ. 9 και 25 του 
παρόντος προβλεπομένας υποχρεώσεις.  
Παρ. 5. Ουδέν στοιχείον περί της σχολικής καταστάσεως του ανηλίκου μαθητού 
γνωστοποιείται ή παρέχεται εις έτερον πρόσωπον πλην του κηδεμόνος αυτού ή ετέρου 
συγγενικού προσώπου κατά την κρίσιν του δ/ντού του σχολείου.  
 
Β.Δ. 20.6/08-07-1955  
Άρθρο 5  
Παρ. 2.Ο μαθητής κηδεμονεύεται υπό του πατρός του ή τούτου απουσιάζοντος ή μη 



υπάρχοντος, υπό της μητρός αυτού. Μη υπαρχόντων γονέων, κηδεμών του μαθητού είναι ο 
κατά πιστοποίησιν της αρμοδίας αρχής νόμιμος κηδεμών αυτού. Όταν ο πατήρ ή η μήτηρ ή ο 
νόμιμος κηδεμών δεν διαμένει εν τη έδρα του σχολείου, διορίζει ούτος ως κηδεμόνα έτερον 
πρόσωπον κατοικούν εν τη έδρα του σχολείου.  
 
Γ2/4038/30-12-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Διευκρινήσεις επί του Π.Δ. 485/1983  
Β. Το εδάφιο β της παραγράφου 3 του Αρ.3 του προαναφερομένου Π.Δ. αναφέρεται σε 
μαθητές που συμπληρώσαν ημερολογιακά το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για να διαπιστωθεί 
το γεγονός αυτό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να προσκομίσουν στο σχολείο τους 
την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο όπου αναγράφεται, εκτός της 
χρονολογίας, και η ημερομηνία γεννήσεως του μαθητή.  
Εάν από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο καταδεικνύεται ότι ένας μαθητής έχει υπερβεί 
χρονολογικά το 18ο έτος της ηλικίας του, η ημερομηνία γεννήσεως δεν είναι απαραίτητη 
 


