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ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΤΩΝ 

ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ 

ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, κατά την τελευταία του συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2020,  

λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις διαμαρτυρίες και καταγγελίες ΕΛΜΕ, Συλλόγων Διδασκόντων, Γονέων και Μαθητών,  

 την μη ρύθμιση του ζητήματος, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα το έχουμε ζητήσει 

στις συναντήσεις και τις τηλεφωνικές επαφές με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ 

 το δεδομένο ότι με το πιστωτικό ποσό (voucher) δεν εξασφαλίζεται ούτε η επιστροφή 

ολόκληρου του ποσού, ούτε ότι ο μαθητής μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε επόμενη εκδρομή 

εντός 18μήνου, πρώτον γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα συμμετάσχει σε επόμενη εκδρομή, δεύτερον 

γιατί μπορεί να έχει αποφοιτήσει από το σχολείο ή να έχει αλλάξει σχολικό περιβάλλον, τρίτον 

γιατί δεν είναι βέβαιο ότι το ίδιο πρακτορείο θα μειοδοτήσει την επόμενη σχολική χρονιά σε 

εκδρομή στο σχολείο του μαθητή και τέταρτον  γιατί πρέπει να συνοδεύεται από ενήλικο, σε 

περίπτωση που αποφασίσει να την πραγματοποιήσει ατομικά και,  

 ότι οι μαθητές δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως «πελάτες» ενός πρακτορείου, 

 

 αποφάσισε και ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας: 

 

1. Να γίνει άμεσα νέα  νομοθετική ρύθμιση για αποζημίωση όλων των γονέων και 

κηδεμόνων, που έχουν καταβάλει προκαταβολή ή ολόκληρο το ποσό  της σχολικής εκδρομής  που 

ακυρώθηκε, λόγω της απόφασης του Υπουργείου για αναστολή όλων των σχολικών εκδρομών 

στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας, αφού με την  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

της 13-4-2020 ΦΕΚ 84Α/13.04.2020 για τις συνέπειες ακύρωσης της σχολικής εκδρομής, δεν 

προκύπτει η υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που 

δεν πραγματοποιήθηκαν οι εκδρομές.  

2. Να επιστραφεί άμεσα ολόκληρο το ποσό – με τη μορφή που δόθηκε - και όχι μέρος του. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.olme.gr/
mailto:olme@otenet.gr

