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Ανακοίνωση προς τους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου. 

 

I. Όσο αφορά για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη των μαθητών μας στη Ζάκυνθο (Υ.Α. 

129287/Γ2/ 10-11-2011  άρθρο  3 “ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011” άρθρο 3 ) και όχι απλά 

εκδρομή που ορισμένοι ονομάζουν, πραγματοποιείται με συγκεκριμένη και 

νομοθετημένη διαδικασία, την οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και να 

παρακάμψουμε. Σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω: 

1. Με την αριθμό 28η/14-02-2014 πράξη του Συλλόγου  Διδασκόντων, αποφασίστηκε 

και ορίστηκε το πρόγραμμα για την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη 

Ζάκυνθο στα πλαίσια των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

σχολείου από την  Πέμπτη 3-4-2014   μέχρι και το Σάββατο 5-4-2014. Με την ίδια 

πράξη ορίστηκε  αρχηγός,  η υποδιευθύντρια του σχολίου κ. Σοφία Αγγέλαινα και 

συνοδοί, οι εκπαιδευτικοί Βράσκου Ιφιγένεια, Μητροπούλου Χριστίνα και 

Καλογερά Αγγελική που έχουν την ευθύνη για την συγκεκριμένη δράση. Τα 

πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο για δύο 

εργάσιμες ημέρες και οι υπόλοιπες μία ή δύο πρέπει να είναι αργίες.  

2. Την Τετάρτη, 26-2ου-2014 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων 

των μαθητών που επιθυμούσαν να συμμετέχουν στη δράση αυτή. Ενημερώθηκαν 

για την ισχύουσα νομοθεσία, τον τρόπο διεξαγωγής το πρόγραμμα και ελήφθησαν 

οι προβλεπόμενες εγκριτικές Υπ. Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 για την ενημέρωση, το 

πρόγραμμα  και τη συμμετοχή των μαθητών. 

3. Στις 27-2ου-2014 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος» για την ανάδειξη Τουριστικού Γραφείου μέσω μειοδοτικού 

διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών έγινε από επιτροπή που 

συγκροτείται  για το σκοπό αυτό με βάση Υ.Α. 129287/Γ2/ 10-11-2011  άρθρο  14 

και μειοδότησε το Τουριστικό Γραφείο «Travel City» με 84 € ανά μαθητή. 

4. Στις 5-3ου-2014 υποβάλαμε τα στοιχεία στην ΔΔΕ Αργολίδας ώστε να λάβουμε την 

απαιτούμενη έκκριση μετακίνησης από τον  Περιφέρεια Πελοποννήσου την οποία 

και λάβαμε. 

5.  Στις 13-3-2014 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ διοργανωτή και σχολείου και η 

αρχηγός της εκδρομής κ. Σοφία Αγγέλαινα, συγκέντρωσε τα χρήματα από τους 

μαθητές (84€/μαθητή) με σκοπό να αποδοθούν στο μειοδότη. Κατέθεσε σε 

τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου τις προβλεπόμενες  προκαταβολές 1.200€ και 

2.164€ στις 20-3-2014 και 2-4-2014 αντίστοιχα και διευθέτησε κάθε τι σχετικό θέμα 

με την επίσκεψη δηλαδή, διαρκή ενημέρωση μαθητών, των κηδεμόνων, αίτημα 

στην τροχαία Άργους για το  σχετικό έλεγχο του οχήματος, ονομαστική κατανομή 

των μαθητών στα δωμάτια,  προγραμματισμένη επίσκεψη στο  ΚΠΕ Λιθακιάς 

Ζακύνθου  κλπ . 

6. Ενώ ήταν όλα έτοιμα για την πραγματοποίηση της επίσκεψης,  προέκυψε  η 48/ωρη 

απεργία την Π.Ν.Ο.  για την  Τρίτη 1 και Τετάρτη, 2/4ου/2014. Την Τετάρτη 
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επικοινώνησε τηλεφωνικά κ. Σοφία Αγγέλαινα στο  Τουριστικό Γραφείο και της 

είπαν ότι,  αν παραταθεί η απεργία και αύριο,  δηλαδή την Πέμπτη 3-4ου/2014 

ημέρα αναχώρησης, δεν είναι δυνατόν να εκτελεστή η εκπαιδευτική επίσκεψη και 

θα επικοινωνήσουν εντός της ημέρας μόλις υπάρξουν νεώτερα. Επειδή 

πληροφορηθήκαμε από το Λιμεναρχείο Κυλλήνης ότι ή απεργία έληξε (με 

ενημέρωσε η υποδ/ντρια), επικοινώνησα τηλεφωνικά και ο ίδιος με το Υπ. 

Εμπορικής Ναυτιλίας και έμαθα ότι τα δρομολόγια των πλοίων από αύριο,  Πέμπτη 

3-4ου-2014  και πρώτη ημέρα της επίσκεψης  θα γίνουν κανονικά σε όλα τα λιμάνια 

της χώρας. Της έδωσα εντολή να  προχωρήσει  την πραγματοποίηση της επίσκεψης 

γιατί κάθε αλλαγή ημερομηνιών απαιτεί πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών 

από την αρχή. 

7. Από το γραφείο, της είπαν νε περιμένει τηλεφώνημα γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη 

διαθεσιμότητα του προγραμματισμένου λεωφορείου (ΙΜΝ 1150 με οδηγό τον κ. 

Βλαχοσωτήρο Σωτήριο). Επειδή η ώρα περνούσε,  τηλεφώνησα ο   ίδιος προσωπικά 

στον κ. Αθανάσιο Πολυτόπουλο υπεύθυνο του γραφείου. Μου είπε απλά ότι η 

"εκδρομή" δεν μπορεί να γίνει, γιατί το λεωφορείο έχει διατεθεί σε άλλη εκδρομή.  

Τότε  ζήτησα να το αντικαταστήσει με άλλο,  και είπε ότι αυτό δεν γίνεται "γιατί 

είναι σοβαρό γραφείο και πρέπει να χρησιμοποιηθεί  το συγκεκριμένο όχημα" και 

πρότεινε αλλαγή της ημερομηνίας κατά μία εβδομάδα.   Του απάντησα ότι κάτι 

τέτοιο (αλλαγή ημερομηνιών και προγράμματος) είναι αδύνατο γιατί απαιτεί 

επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών και αποδοχή της αλλαγής, νέα έκκριση 

μετακίνησης, τροποποίηση της σύμβασης και  να βρεθεί λύση τώρα. Μου απάντησε 

ξανά, «η εκδρομή δεν μπορεί να γίνει», και στο ερώτημα μου υπάρχει σχετική 

συμφωνία για αύριο μου απάντησε πάλι «αύριο δεν γίνετε, το πολύ να πάρετε τα 

χρήματα πίσω με μικρή αποζημίωση» και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Κατόρθωσα να 

επικοινωνήσω πάλι την επόμενη ημέρα Πέμπτη. 

8. Την Πέμπτη, 3-4-2014  από τις 8:30  μέχρι τις 10:30 προσπαθούσαμε να 

επικοινωνήσουμε μαζί τους τόσο εγώ,  όσο και η αρχηγός της εκδρομής.  Στο κινητό 

του τηλέφωνο ο κ. Αθ. Πολιτόπουλος δεν   απαντούσε, ενώ  στο γραφείο μας 

έλεγαν ότι είναι εκτός και έρχεται σε λίγο. Γύρω στις 11:30 τελικά επικοινωνήσαμε 

τηλεφωνικά  και του ζητήσαμε να επιστραφούν άμεσα τα χρήματα των μαθητών 

που έχουν κατατεθεί ως προκαταβολή και μάλιστα είχαν παραλάβει  νωρίτερα από 

εμάς και σχετικό έγγραφο που αναφέρει, ότι η εκδρομή δεν πραγματοποιήθηκε 

ευθύνη του τουριστικού γραφείου,  το οποίο δεν διέθεσε ως όφειλε τουριστικό 

λεωφορείο για την μεταφορά των μαθητών. Στις 13:30 μας απάντησαν ότι τα 

χρήματα θα κατατεθούν την ερχόμενη Τετάρτη 9-4-2014 και ότι η "εκδρομή" δεν 

πραγματοποιήθηκε με δική τους ευθύνη!  αλλά με δική μας γιατί δεν δεχτήκαμε να 

αλλάξουμε την ημερομηνία, (πράγμα αδύνατο για το σχολείο) δηλαδή,  να 

παραβιάσουμε το πρόγραμμα, την έγκριση  μετακίνησης και τη σύμβαση.  

II. Από το σημείο αυτό ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου για το σχολείο σε καθημερινή . Πέρα 

από τα εκατοντάδες τηλεφωνήματα, προς το Travel City, τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τουρισμού (ΕΟΤ) και το ΥΠΑΙΘ, καταγράφονται αναλυτικά η παρακάτω διακίνηση 

εγγράφων:  
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1. Πέμπτη, 3-4ου-2014  διαβιβάζουμε έγγραφο στο τουριστικό γραφείο για άμεση 

επιστροφή χρημάτων. Απαντά ότι η επιστροφή τους θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 9-4ου-2014  και ακλουθεί δεύτερο έγγραφό μας για άμεση επιστροφή 

των χρημάτων με κοινοποίηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Γίνεται 

τηλεφωνική επικοινωνία  με ΕΟΤ και ΥΠΑΙΘ  για ενημέρωση και περεταίρω 

ενέργειες . 

2. Πέμπτη, 10-4ου-2014 λήγει η προθεσμία χωρίς να καταβληθούν τα χρήματα και 

ενημερώνονται εγγράφως πάλι οι υπηρεσίες του ΕΟΤ και γίνετε σχετική 

καταγγελία στον ΕΟΤ. Επίσης ενημερώνεται για το συμβάν μέσω της Δ.Δ.Ε. 

Αργολίδας το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΙΘ. 

3. Την Παρασκευή 11-4ου-2014 το απόγευμα, ημέρα που κλείνουν τα  σχολεία για 

τις διακοπές Πάσχα πραγματοποιείται  συνάντηση της αρχηγού της εκδρομής 

και του δ/ντή του σχολείου με τους γονείς των μαθητών για ενημέρωση και 

ανταλλαγή απόψεων για τις περεταίρω ενέργειες. Παρίστανται και εκπρόσωποι 

του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 

4. Τρίτη, 15-4ου-2014 γίνεται έγγραφη υπενθύμιση το αρμόδιο τμήμα καταγγελιών 

του ΕΟΤ να ασκήσει πίεση στο γραφείο για επιστροφή των χρημάτων. 

5. Στις 17-4ου-2014 παραλαμβάνουμε κοινοποίηση από τον EOT της κλήση προς το 

Travel City για παροχή διευκρινήσεων. 

6.  Στις 5-5-2014 άτυπα με FAX παραλαμβάνουμε την απάντηση του Travel City 

προς του ΕΟΤ,  η οποία αοριστολογεί εξιστορεί τα γεγονότα,  αλλά δεν 

αναφέρει τίποτα για πρόθεση επιστροφής των χρημάτων ή κάποιο 

χρονοδιάγραμμα για την καταβολή τους. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι όλες οι ενέργειες και διαδικασίες οργάνωσης της 

εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι σύννομες και οι προβλεπόμενες παρά τα αντίθετα λεγόμενα 

από ορισμένους.   

Την Πέμπτη 3-4-2014 έχουμε παραβίαση από το Τουριστικό Γραφείο του 

υπογραφέντος συμφωνητικού που επιβάλετε από το ΥΠΑΙΘ στο σχολείο με την Υ.Α. 

129287/Γ2/10-11-2011 άρθρο 14 παρ. 3 και το οποίο δεν υπογράφει  με δική μας 

πρωτοβουλία,  καθώς και η επιλογή του TRAVE CITY δεν ήταν προσωπική επιλογή κανενός 

μας.  Επιπλέον έχουμε παραβίαση όλων όσων σχετικών προβλέπονται για τις «Μετακινήσεις 

μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός 

της χώρας» (Υ.Α. 129287/Γ2/ 10-11-2011  άρθρο  3 “ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011”.  

Το  σχολείο ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ,  μπορεί μόνο να 

απευθύνεται ιεραρχικά στις προϊστάμενες αρχές και τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες 

εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα όπως και έκανε. 

  Τέλος όλα τα έγγραφα των ενεργειών μας καθώς  και η ισχύουσα νομοθεσία 

υπάρχει ως αποδεικτικό στοιχείο στο σχολείο και είναι προσβάσιμα σε οποιοδήποτε γονέα 

θιγόμενο ή μη. 


