
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αναφερόμενοι στα γεγονότα που οδήγησαν στη ματαίωση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ 

Λυκείου σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:  

- Η υλοποίηση των εκδρομών, διδακτικών επισκέψεων κ.ά. γίνεται σύμφωνα με την υπ’ 

αρ. 129287/Γ2/2011 υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/2-12-

2011 

- Η ανάρτηση για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου έγινε μέσα στα νόμιμα χρονικά πλαίσια 

(πάνω από 25 μέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής) 

- Η επιλογή του πρακτορείου Variamis Travel που ανέλαβε αρχικά την πραγματοποίηση 

της εκδρομής έγινε από επιτροπή – όπως και η επιλογή κάθε πρακτορείου που 

αναλαμβάνει μετακίνηση μαθητών με μεταφορικό μέσο – που αποτελούνταν από τη 

Διευθύντρια του Σχολείου, δύο καθηγητές-συνοδούς, τον Πρόεδρο του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων και εκπροσώπους των μαθητών που συμμετείχαν με μία ψήφο (5 

ψήφοι συνολικά) 

- Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της εκδρομής στο πρακτορείο Variamis 

Travel, γιατί η προσφορά του ήταν η χαμηλότερη και καθώς το σχολείο είχε 

ξανασυνεργαστεί μαζί του πέρυσι, χωρίς προβλήματα. Στην περσινή εκδρομή μάλιστα 

συμμετείχαν και δύο μέλη της επιτροπής. 

- Στις 11/2/2015 υπογράφτηκε το συμφωνητικό συνεργασίας με το πρακτορείο Variamis 

Travel και στις 17/2/2015 δόθηκε η προκαταβολή των 5.200,00 ευρώ, όπως είχε 

συμφωνηθεί 

- Στις 9/3/2015, πέντε μέρες πριν την αναχώρηση των εκδρομέων, το πρακτορείο Variamis 

Travel ζήτησε το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ επιπλέον για κάθε μαθητή. 

Ενημερώθηκαν οι γονείς και οι μαθητές, οι οποίοι και αποφάσισαν να δώσουν το 

παραπάνω ποσό, αρκεί να γίνει η εκδρομή και μετά από τη διαβεβαίωση του 

πρακτορείου ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες κρατήσεις για τα αεροπορικά εισιτήρια. 

- Στις 11/3/2015, τρεις μέρες πριν την αναχώρηση, το πρακτορείο ενημέρωσε το σχολείο 

ότι δεν διαθέτει τα εισιτήρια και πρότεινε η αναχώρηση των μαθητών να γίνει σε δύο 

ομάδες, εκ των οποίων η μία ομάδα των πενήντα ατόμων θα μετέβαινε αεροπορικώς με 

απευθείας πτήση από Λήμνο προς Ηράκλειο με την εταιρεία Minoan Air, ενώ η άλλη 

ομάδα των επτά ατόμων θα μετέβαινε στο Ηράκλειο αεροπορικώς μέσω Αθηνών με τα 

δρομολόγια της  Aegean Airlines.  

- Ο Σύλλογος Διδασκόντων, που κλήθηκε στις 11/3/2015 να αποφασίσει για την 

τροποποίηση του προγράμματος και την πραγματοποίηση της εκδρομής με τον 

παραπάνω τρόπο, αφού μελέτησε με προσοχή το θέμα, αποφάσισε τη διακοπή της 

συνεργασίας με το πρακτορείο Variamis Travel, καθώς διατυπώθηκαν πολλές 

αντιρρήσεις για την ασφάλεια των μαθητών, την αξιοπιστία του πρακτορείου και τη 

νομιμότητα της αλλαγής του τρόπου μετακίνησης. Στην ίδια συνεδρίαση προτάθηκε η 

τροποποίηση της εκδρομής και η επαναπροκήρυξή της σε άλλες ημερομηνίες. 



- Γονείς και μαθητές πίεσαν η εκδρομή να πραγματοποιηθεί στις 21/3 ή 22/3/2015 κι όχι 

αργότερα – όπως πρότεινε ο Σύλλογος Διδασκόντων – γιατί οι μαθητές το προτιμούσαν 

λόγω των απαιτήσεων των εξετάσεων 

- Η επαναπροκήρυξη έγινε στις 12/3/2015 και το άνοιγμα των προσφορών στις 16/3/2015. 

Δεν χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, γιατί δεν επρόκειτο για νέα εκδρομή. Η επιτροπή – 

στην οποία συμμετείχαν τα ίδια μέλη με την προηγούμενη φορά – αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία την ανάθεση της εκδρομής στο πρακτορείο Pravlis Travel. 

- Στις 18/3/2015, μετά από 48 περίπου ώρες, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία που ορίζει ο 

νόμος, το πρακτορείο Petrides Travel κατέθεσε ένσταση «κατά των διαδικασιών 

προκήρυξης και ανάθεσης της πολυήμερης εκδρομής στην Κρήτη 21-27/03/2015 της Γ΄ 

τάξης». Η ένσταση απορρίφθηκε την επόμενη μέρα. Η ύπαρξη όμως της ένστασης και ο 

χρόνος που απαιτούνταν για την εξέτασή της είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία 

υπογραφής σύμβασης με το πρακτορείο Pravlis Travel και την ακύρωση των 

αεροπορικών θέσεων που είχαν κρατηθεί. Οι προσπάθειες που έγιναν για ναύλωση 

μεγαλύτερου αεροσκάφους για τη μεταφορά των εκδρομέων δεν απέδωσαν καρπούς  

- Στις 20/3/2015 κι ώρα 12.00 το μεσημέρι προτάθηκε η μετακίνηση των εκδρομέων να 

γίνει ακτοπλοϊκώς και συγκεκριμένα: αναχώρηση από Λήμνο με το πλοίο “Ταξιάρχης” 

στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 22/3/2015, άφιξη στις 06.00 το πρωί της Δευτέρας 

23/3/2015 στο Λαύριο και κατόπιν αναχώρηση από τον Πειραιά στις 9.00 το βράδυ της 

Δευτέρας κι άφιξη στο Ηράκλειο στις 06.00 το πρωί της Τρίτης 24/3/2015. Η απόφαση 

για την τροποποίηση της εκδρομής έπρεπε να ληφθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων  

- Ο Σύλλογος Διδασκόντων εξέτασε τη δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος της 

εκδρομής και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για τις ενέργειες που 

έπρεπε να γίνουν για την πραγματοποίηση της εκδρομής σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα 

(έγκριση, υπεύθυνες δηλώσεις, σύμβαση, αεροπορικά εισιτήρια). Επιπλέον, διαπίστωσε 

ότι η τροποποίηση του προγράμματος ερχόταν σε αντίθεση με την ανάρτηση-προκήρυξη 

της εκδρομής και την ανάθεση σε συγκεκριμένο πρακτορείο και μπορούσε να 

προσβληθεί νομικά. Έτσι, ο Σύλλογος αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μη έγκριση της 

τροποποίησης του προγράμματος της εκδρομής. 

 

 


