
 
 

ΘΕΜΑ :                                    Παροχή διευκρινίσεων για την πραγματοποίηση εκδρομών μαθητών 

ΣΧΕΤ : α) Η υπ.αρ.33120/ΓΔ4/17/28-02-2017 (Β΄681) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας & Θρησκευμάτων σχετικά με τις μαθητικές εκδρομές  

β) Η υπ.αρ.8673/07-05-2019 (ΑΔΑ: 69ΦΝ465ΧΘΟ-ΠΣ2) Εγκύκλιος  
 
Σε απάντηση πολυάριθμων ερωτημάτων σχετικά με την πραγματοποίηση εκδρομών 

μαθητών και προς αποφυγή παρερμηνειών ως προς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το 

συγκεκριμένο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

Α) Σύμφωνα με την περ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.711/1977 οι εκδρομές 

μαθητών χωρίς διανυκτέρευση και με αφετηρία το νομό της έδρας τους μπορούν κατ’ 

εξαίρεση να πραγματοποιούνται και από τα ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ με ολική μίσθωση. Σύμφωνα δε 

με το άρ.12 του (α) σχετικού, ο Διευθυντής του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον 3 προσφορές 

για την επιλογή του μεταφορικού μέσου και η επιλογή της οικονομικότερης προσφορά γίνεται 

από τον σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή. 

Β) Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.711/1977, όταν πρόκειται για μεταφορά 

μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο οργανωμένου 
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ταξιδίου, όπως αυτό ορίζεται στην παρ.1 του άρ.2 του ΠΔ 339/1996, αυτή διενεργείται από 

δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία για λογαριασμό τουριστικού γραφείου. Ως 

οργανωμένο ταξίδι νοείται, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του ΠΔ  339/1996, ο 

προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον 2 των εξής στοιχείων: μεταφοράς, διαμονής, 

άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφορά ή της διαμονής, εφόσον 

η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει 1 διανυκτέρευση και πωλείται ή 

προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή. 

Γ) Η τελευταία παράγραφος του (β) ως άνω σχετικού «…η διοργάνωση σχολικών εκδρομών 

πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα 

τουριστικά γραφεία και από κανένα άλλο είδος επιχείρησης» αναφέρεται στην περίπτωση των 

οργανωμένων εκδρομών, στις οποίες περιλαμβάνεται τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση, όπως 

ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.711/1977.   

 

Πλέον των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας ότι στην παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.393/1976, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρ.44 του Ν.4549/2018, ορίζεται για τις δραστηριότητες των 

τουριστικών γραφείων ότι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, «[…] α. την κατάρτιση και εκτέλεση 

προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά από 

τουριστικά γραφεία, εντός και εκτός της χώρας, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία 

ή αεροπορικά μέσα». 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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