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                Αθήνα, Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013 
 
ΘΕΜΑ: Σχολικές Εκδροµές  
 
Όπως είναι γνωστό από την 01/01/12 ισχύει το νέο θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές 
εκδροµές και συγκεκριµένα: 

- η Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ2769/02.12.2012) «Εκδροµές-Μετακινήσεις 
µαθητών ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
εντός και εκτός της χώρας».  

- το από 20/12/2012 Μνηµόνιο –Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Πολιτισµού 
& Τουρισµού και του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών 
Γραφείων (ΗΑΤΤΑ). 

 
Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι 
εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.  
 
Όπως όµως, διαπιστώνουµε, πολλά σχολεία δεν τηρούν τις παραπάνω ρυθµίσεις και 
δηµιουργούνται κάποια θέµατα / προβλήµατα, τα σηµαντικότερα των οποίων είναι 
απαραίτητο να θέσουµε υπόψη σας, προκειµένου να διασφαλισθεί, όχι µόνο η σύννοµη 
αλλά και η ασφαλής πραγµατοποίηση των σχολικών εκδροµών. 
 
Ι. Προκήρυξη Σχολικών Εκδροµών και Μετακινήσεων 
 
Γενικά: 
Σύµφωνα µε το Π.∆. 339/1996 «Οργανωµένο Ταξίδι είναι προκαθορισµένος 
συνδυασµός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων στοιχείων, ήτοι µεταφοράς, διαµονής, 
άλλων τουριστικών υπηρεσιών µη συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής 
που αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα του οργανωµένου ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω 
παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαµβάνει µία διανυκτέρευση και πωλείται ή 
προσφέρεται προς πώληση σε µία συνολική τιµή». 
 
 
 

Οργανωµένα Ταξίδια µπορούν να παρέχουν µόνο τα νοµίµως λειτουργούντα 
τουριστικά γραφεία της Ελλάδος.  
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• ∆ιάσπαση τουριστικού πακέτου 

Σε κάποιες προκηρύξεις τα σχολεία αναζητούν και δέχονται σαν προσφορά, τιµές από 
ξενοδοχεία, εταιρείες ακτοπλοϊκές ή αεροπορικές και τουριστικά λεωφορεία, κάνουν 
δηλαδή διάσπαση του τουριστικού πακέτου και αναλαµβάνουν ρόλο τουριστικού 
γραφείου.  
 
Σηµειώνουµε ότι στην παραπάνω περίπτωση υπάρχει παραβίαση τόσο της 
τουριστικής νοµοθεσίας όσο και της ΥΑ 129287/Γ2/2011, στην οποία έχει προβλεφθεί 
ότι οι προσφορές που κατατίθενται για τις εκδροµές, περιλαµβάνουν και υπεύθυνη 
δήλωση από το τουριστικό γραφείο ότι διαθέτει βεβαίωση συνδροµής των νόµιµων 
προϋποθέσεων λειτουργίας τουριστικού γραφείου.  
Στην περίπτωση, λοιπόν, που κακώς γίνεται διάσπαση του τουριστικού πακέτο, δεν 
υπάρχει και η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης της εκδροµής (και κατ’ επέκταση 
των συµµετεχόντων µαθητών και καθηγητών) αφού παύει να υπάρχει η έννοια του 
«οργανωµένου ταξιδίου» σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Η πρακτική αυτή ενέχει κινδύνους και δηµιουργεί σοβαρές ευθύνες για το σχολείο 
 

• Προθεσµία υποβολής προσφορών  
 
Σε πολλές περιπτώσεις οι προκηρύξεις δίνονται στη δηµοσιότητα 2-3 ηµέρες (ακόµα 
και 1 ηµέρα) πριν την λήξη της προθεσµίας για την υποβολή προσφορών. Εποµένως 
δεν δίνεται εύλογος χρόνος, προκειµένου τα τουριστικά γραφεία να µπορέσουν να 
καταθέσουν προσφορές.  
Τέτοια φαινόµενα µπορεί να παραπέµπουν σε «φωτογραφικές» προκηρύξεις. 
Εποµένως θεωρούµε ότι πρέπει να δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα 
(τουλάχιστον 5 εργάσιµων ηµερών) από τη δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι τη λήξη 
της προθεσµίας υποβολής προσφορών.  
 

• Πρόβλεψη µη πραγµατοποίησης της εκδροµής λόγω ανωτέρας βίας 
 
Είναι προφανές ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας µια σχολική εκδροµή δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι αντικειµενικοί παράγοντες που 
πρέπει να συνεκτιµηθούν λόγω των κρατήσεων που έχουν γίνει από το τουριστικό 
γραφείο (αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, κλπ). Σε κάποιες περιπτώσεις (πχ 
αεροπορικά εισιτήρια non refundable ή/και όροι των συνεργαζόµενων προµηθευτών) 
Για το λόγο αυτό στην ΥΑ 129287/Γ2, ΦΕΚ 2769/02.12.2011), στο άρθρο 10 § 2 
αναφέρεται ότι «Εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι εξαιτίας των οποίων καθίσταται 
αδύνατη η πραγµατοποίηση της εκδροµής-µετακίνησης στην ηµεροµηνία που είχε 
αρχικά αποφασιστεί, είναι δυνατή η πραγµατοποίησή της σε άλλη ηµεροµηνία µε 
απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων Καθηγητών και σε συνεννόηση µε το τουριστικό 
γραφείο, µε βάση τις αντικειµενικές δυνατότητες, αλλά εντός των προβλεπόµενων από 
την παρούσα Υπουργική Απόφαση χρονικών περιόδων» 
 

• Ασάφειες Προκηρύξεων  
 

o Σαφές πρόγραµµα επισκέψεων και εκδηλώσεων  
Σύµφωνα µε το ΦΕΚ2769/02.12.2012 (άρθρο 14 § 1 στην προκήρυξη πρέπει να 
περιλαµβάνονται, πέραν της µεταφοράς και της διαµονής και  οι «λοιπές υπηρεσίες 
(παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, κλπ) δηλαδή ένα ενδεικτικό 
πρόγραµµα της εκδροµής, έτσι ώστε τα τουριστικά γραφεία να µπορούν να δώσουν 
ακριβείς προσφορές οι οποίες να είναι και ποιοτικά και ποσοτικά συγκρίσιµες.  
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o Σαφής ηµεροµηνία και ώρα ανοίγµατος προσφορών  

Σε αρκετές προκηρύξεις δεν γίνεται σαφής αναφορά στην ηµεροµηνία και την ώρα 
ανοίγµατος των προσφορών. Επιπλέον, τα τουριστικά γραφεία που έχουν αποστείλει 
προσφορές (και έχουν έννοµο συµφέρον βάσει της ΥΑ άρθρο 14 §2) δεν 
ενηµερώνονται για το αποτέλεσµα της επιτροπής επιλογής τουριστικού γραφείου. 
Επίσης,  δεν τους κοινοποιείται το πρακτικό επιλογής του σχολείου. 
 
Η τήρηση των παραπάνω διασφαλίζει το κύρος του σχολείου και αµβλύνει τα όποια 
προβλήµατα δηµιουργούνται κατά καιρούς.  
 
 
ΙΙ. Ασφαλιστική κάλυψη Σχολικών εκδροµών και µετακινήσεων  
 

• Εκδροµές: Υποχρεωτική ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης  
 
Όπως είναι γνωστό, για τις εκδροµές προβλέπεται η ύπαρξη ασφάλισης αστικής 
ευθύνης διοργανωτή και συγκεκριµένα η ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης, 
η οποία κατοχυρώνει το σχολείο σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή πληµµελούς 
εκτέλεσης της σύµβασης από το τουριστικό γραφείο και σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του τουριστικού γραφείου (κάλυψη τουλάχιστον της 
υποχρέωσης επιστροφής των καταβληθέντων και του επαναπατρισµού των 
ταξιδιωτών) 
 
Πολλά σχολεία της περιοχής δικαιοδοσίας σας δεν αποστέλλουν στο ΗΑΤΤΑ, τα 
σχετικά στοιχεία για τον έλεγχο της ύπαρξης σε ισχύ ασφάλισης αστικής ευθύνης. 
Παρ΄όλα αυτά, τα σχολεία παίρνουν έγκριση για την πραγµατοποίηση της εκδροµής 
και οι εκδροµές πραγµατοποιούνται κανονικά.  
 
Όπως είναι γνωστό, για τη διασφάλιση των σχολείων, ο ΗΑΤΤΑ έχει αναλάβει µε το 
Μνηµόνιο- Συµφωνία Συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, του Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και του ΗΑΤΤΑ, τον 
έλεγχο της ύπαρξης εν ισχύ ασφάλισης αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.  
 

Ο Η.Α.Τ.Τ.Α., µετά τη διασταύρωση των υποβαλλόµενων στοιχείων, ενηµερώνει  τον 
∆ιευθυντή του Σχολείου για το αποτέλεσµα του σχετικού ελέγχου, το οποίο θα 
λαµβάνεται υπόψη για την κατακύρωση της εκδροµής στο συγκεκριµένο τουριστικό 
γραφείο.  
 
Ήδη έχουµε αρκετές περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε ελεγθεί η εν ισχύ ύπαρξη 
ασφάλισης αστικής επαγγελµατικής ευθύνης, µε αποτέλεσµα σχολεία να 
αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα 
 
Είναι προφανές ότι για τους παραπάνω λόγους η καλή εκτέλεση της εκδροµής 
εξασφαλίζεται ήδη από την κείµενη νοµοθεσία και δεν απαιτείται πρόσθετη 
εγγύηση για το σχολείο (πχ Ρήτρα/ Κατάθεση Φορολογικής/ Ασφαλιστικής 
Ενηµερότητας, Απόδοση συνόλου χρηµάτων µετά τη διεξαγωγή της εκδροµής, κλπ) 
 
Ενδεικτικά υπενθυµίζουµε τη δυσάρεστη έκπληξη την οποία είχαν, πρόσφατα, τα 3 
Λύκεια των Σερρών που στις αρχές Οκτωβρίου και ενώ είχαν οργανώσει τις εκδροµές 
τους και αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα, δεδοµένου ότι δεν είχε τηρηθεί η 
διαδικασία ελέγχου της ύπαρξης σε ισχύ ασφάλειας αστικής ευθύνης. 
 



 4

Εκ των πραγµάτων φαίνεται ότι η όλη διαδικασία η οποία ορίζεται µε το νέο θεσµικό 
πλαίσιο των σχολικών εκδροµών, (Υ.Α. και Μνηµόνιο Συνεργασίας) δεν έχει κόστος, 
αλλά αντίθετα διασφαλίζει τους µαθητές τόσο για την ποιότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, την επίτευξη πιο ανταγωνιστικής προσφοράς, αλλά και την αποφυγή 
δυσάρεστων καταστάσεων   
 

• Μονοήµερες  Μετακινήσεις 
 

Η απλή ηµερήσια µετακίνηση, η οποία περιλαµβάνει µόνο µεταφορά, υπάγεται στο 
άρθρο 13 της Υ.Α. 129287/Γ2, ΦΕΚ 2769/02.12.2011 
Άρθρο 13: «Εφόσον πρόκειται για ηµερήσια, απλή µετακίνηση των µαθητών, ο 
∆ιευθυντής του σχολείου λαµβάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή 
του µεταφορικού µέσου, τις οποίες ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του σχολείου». 
 
Η εκδροµή- µετακίνηση, η οποία δεν περιλαµβάνει παρά µόνο µεταφορά και δεν 
ξεπερνά τις 24 ώρες (δεν περιλαµβάνει διαµονή), δεν συνιστά οργανωµένο ταξίδι και 
εποµένως δεν έχει εφαρµογή η ασφάλεια αστικής ευθύνης.  
 

• Μετακινήσεις στο εξωτερικό στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
ανταλλαγής µαθητών, επισκέψεις στο CERN, κλπ) για τις οποίες ζητούνται 
µόνο µεταφορές από τα τουριστικά γραφεία.  

 
Οι µετακινήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν µόνο µεταφορά (µονοήµερη µετακίνηση ή 
αεροπορικά εισιτήρια), δεν συνιστούν οργανωµένο ταξίδι. Έτσι, δεν υπάγονται στην 
νοµοθεσία για τα οργανωµένα ταξίδια, η οποία απαιτεί την ύπαρξη ασφάλειας 
αστικής ευθύνης από την πλευρά του διοργανωτή. Η ασφάλεια αυτή καλύπτει πιθανή 
µη εκπλήρωση ή πληµµελή εκπλήρωση της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού από 
την πλευρά του διοργανωτή, κάτι που στην περίπτωση των  συγκεκριµένων ταξιδιών δεν 
έχει εφαρµογή. 
 

• Πρόσθετη, προαιρετική, ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 
ατυχήµατος ή ασθένειας 

 
H εν λόγω ασφάλεια, µπορεί να ζητείται και να παρέχεται τόσο στην περίπτωση της 
εκδροµής όσο και στην περίπτωση της µετακίνησης.  
 
Εάν το σχολείο επιθυµεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρηµάτων σε µαθητή σε 
περίπτωση που για αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας δεν µπορεί να 
συµµετάσχει στην εκδροµή, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η 
συγκεκριµένη απαίτηση, στην εν λόγω πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια.  
 
ΙΙΙ. ∆ιαφάνεια  
 
Όπως αναφέρει το ΦΕΚ2769/02.12.2012 στο άρθρο 14 § 4 «Το σχολείο υποχρεούται 
να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των 
τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδίου που υπογράφτηκε καθώς 
και των αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης» 
 
Επιπλέον, στο  εν λόγω ΦΕΚ (άρθρο 14 § 2) αναφέρεται ότι το πρακτικό επιλογής 
τουριστικού γραφείου «…εφ’ όσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το ∆ιευθυντή του 
σχολείου σε κάθε συµµετέχοντα ή /και έχοντα νόµιµο δικαίωµα να ενηµερωθεί…», 
προκειµένου να µπορούν να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.  
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Όµως, δυστυχώς τα σχολεία δεν ακολουθούν τη συγκεκριµένη διαδικασία, µε 
αποτέλεσµα να µην εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην όλη διαδικασία.  
 
 
ΙV.  Υποδείγµατα Προκηρύξεων και Συµβάσεων  
 
Για τη διευκόλυνση των σχολείων ο ΗΑΤΤΑ έχει συντάξει Υποδείγµατα Σύµβασης 
σχολείου και τουριστικού γραφείου, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και ελληνική 
νοµοθεσία, αλλά και υπόδειγµα προκήρυξης σχολικής εκδροµής τα οποία µπορείτε 
να βρείτε στο site του Συνδέσµου www.hatta.gr (Σχολικές Εκδροµές/ Έντυπα 
Υποδειγµάτων).  
Στο site µας µπορείτε να βρείτε επίσης χρήσιµες οδηγίες σχετικά µε τη διοργάνωση και 
ασφαλή πραγµατοποίηση των εκδροµών.  
 
Για λόγους ευκολίας το υπόδειγµα της προκήρυξης επισυνάπτεται.  
 
Με την πεποίθηση ότι η σύννοµή και διαφανής διαδικασία αποτελεί κοινό µας στόχο, 
θα παρακαλούσαµε να λάβετε υπόψη τις επισηµάνσεις µας, σύµφωνα άλλωστε και µε 
το νέο κανονιστικό πλαίσιο των εκδροµών και να αποστείλετε σχετικές οδηγίες στα 
σχολεία της αρµοδιότητάς σας.  
 
 
Με εκτίµηση,  
 
          
 
Γιώργος Τελώνης                Μάριος Καµµένος 
Πρόεδρος                  Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 
Συνηµµένα: Υπόδειγµα προκήρυξης Σχολικής εκδροµής  (1 σελίδα) 
 

  


