
 

 

 

Θέμα: Αποδοχή γνωμοδότηςησ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουσ ςχετικά 

με τα πρόςωπα που ορίζουν οι γονείσ ωσ ςυνοδούσ των μαθητών (νηπίων) για 

την αςφαλή προςέλευςη και αποχώρηςή τουσ από το νηπιαγωγείο 

 

Κύριε Υπουργέ 

     Στισ 6 Οκτωβρίου 2017 ο Σύλλογοσ Εκπαιδευτικών Πύργου, απηύθυνε 

ερώτημα προσ το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςχετικά με το κατά πόςο είναι νόμιμη η 

παράδοςη νηπίου κατά την αποχώρηςή του από το νηπιαγωγείο ςε ανήλικο 

μαθητή τησ Ε΄ Τάξησ Δημοτικού Σχολείου, τονίζοντασ ότι ο πατέρασ του νηπίου 

ςκόπευε να κινηθεί νομικά απέναντι ςτισ ςυναδέλφουσ νηπιαγωγούσ που 

αρνούνταν να δεχτούν κάτι τέτοιο. 

    Το ερώτημα απαντήθηκε με γνωμοδότηςη τησ νομικήσ ςυμβούλου τησ Δ.Ο.Ε. 

Μαρίασ – Μαγδαληνήσ Τςίπρα, η οποία ςημείωνε ότι «… ο εκπαιδευτικόσ, ο 

οποίοσ έχει αναλάβει την υποχρέωςη να φροντίζει για την αςφάλεια των 

νηπίων, δεν μπορεί να αρκείται ςε μία απλή υπεύθυνη δήλωςη των γονέων, ότι 

το ανήλικο θα παραληφθεί από τον εξίςου ανήλικο [11ετή] αδελφό του» και ότι 

εάν «… ο εκπαιδευτικόσ παραμένει ςτην τυπική και μόνο διαπίςτωςη τησ 

ύπαρξησ τησ υπευθύνου δηλώςεωσ, τότε δεν αποκλείεται η τέλεςη του 

αδικήματοσ τησ εκθέςεωσ, αφού ο εκπαιδευτικόσ φέρει εκ τησ ιδιότητασ του 

την υποχρέωςη να μεριμνά για την υγεία και την αςφάλεια των νηπίων, που 

του έχουν ανατεθεί ςτα πλαίςια των καθηκόντων του». 

Αρ. Πρωτ. 743 Αθήνα 14/6/2018 

Προσ 

τον Υπουργό Παιδείασ 

κ. Κωνςταντίνο Γαβρόγλου   



   Κάνοντασ αναφορά ςτην παραπάνω γνωμοδότηςη και την 

επιχειρηματολογία τησ, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτουσ, με ειςηγητή τον 

πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. Γεώργιο Σινάνη, εξέδωςε τη γνωμοδότηςη με αριθμό 34/8-

3-2018 με την οποία τονίζει ότι «Δεν μπορεί να οριςθεί… από γονέα/κηδεμόνα 

μαθητή νηπιαγωγείου ότι το πρόςωπο που θα ςυνοδεύει το νήπιο κατά την 

προςέλευςη και αποχώρηςη αυτού προσ και από το νηπιαγωγείο, θα είναι 

άλλοσ μαθητήσ του δημοτικού (ανήλικοσ)» καθώσ και ότι ςε περίπτωςη που 

αυτό ςυμβαίνει «…θα πρέπει προσ αποτροπή κινδύνων, να ενημερωθούν οι 

αρμόδιεσ Αςτυνομικέσ και Ειςαγγελικέσ Αρχέσ, προκειμένου να γίνουν οι 

δέουςεσ ενέργειεσ ςύμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 1532 του Α.Κ. και να 

ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ςχετικά με την αςφαλή προςέλευςη και 

αποχώρηςη νηπίου.» 

    Για να αποκτήςει, όμωσ, δεςμευτικό για τη διοίκηςη χαρακτήρα η παραπάνω 

γνωμοδότηςη, ςύμφωνα με το τυπικό,  θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον 

Υπουργό Παιδείασ, κάτι το οποίο μέχρι ςήμερα δεν έχει ςυμβεί με αποτέλεςμα 

να δημιουργούνται μέχρι και ςήμερα προβλήματα ςτο έργο των 

εκπαιδευτικών. 

    Θεωρούμε, επομένωσ, επιβεβλημένη την άμεςη αποδοχή από μέρουσ ςασ τησ 

παραπάνω γνωμοδότηςησ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουσ. 

 

 

 


