Κωδικοποίηση νέου Θεσμικού Πλαισίου Σχολικών Εκδρομών
Σε ισχύ από 02/01/2012
Τι αλλάζει για τον κλάδο μας με :
¾ Τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»
¾ Το Μνημόνιο – Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού και του ΗΑΤΤΑ

Νέα ρύθμιση από 02/01/2012

Παλιότερη ρύθμιση μέχρι 31/12/2011

Πως μας επηρεάζει

Α. Ενιαίο Πλαίσιο - Αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών εκδρομών των μαθητών Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Όλες οι κατηγορίες σχολικών εκδρομών και μετακινήσεων εντάσσονται στη νέα Υπουργική Απόφαση

ΓENIKA
Μείωση ποσοστού μαθητών για την πραγματοποίηση της εκδρομής

Χρειάζεται το 70% των μαθητών για την
πραγματοποίηση της εκδρομής.

Χρειαζόταν το 75% των μαθητών

Η μείωση είναι μικρή (εκπαιδευτικοί
λόγοι). Οι εκδρομές πραγματοποιούνται
πιο εύκολα.
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B. Πολυήμερες μετακινήσεις- εκδρομές
Νέα ρύθμιση από 02/01/2012

Παλιότερη ρύθμιση μέχρι 31/12/2011

Πως μας επηρεάζει

ΓENIKA
Διεύρυνση περιόδου διεξαγωγής των μετακινήσεων/ εκδρομών

Από 15 Οκτωβρίου-18 Δεκεμβρίου και από 1η
Φεβρουαρίου- 15 ημέρες πριν τη λήξη των
μαθημάτων

Από 15 Οκτωβρίου – 15 Δεκεμβρίου και από 1η
Μαρτίου – 15 ημέρες πριν τη λήξη των
μαθημάτων

Καλύτερη κατανομή εκδρομών στο χρόνο
/ Επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών

Για εκδρομές στο εσωτερικό μέχρι 5 ημέρες.
Για εξωτερικό μέχρι 7 ημέρες

Δίνεται η δυνατότητα να
πραγματοποιούνται ταξίδια μεγαλύτερης
διάρκειας και στην Ελλάδα.
Τονώνονται οι μακρινοί προορισμοί της
Ελλάδας

Διεύρυνση Διάρκειας εκδρομών και στο εσωτερικό

Έως 7 ημέρες τόσο για εσωτερικό όσο και για
εξωτερικό

Ι. Προκήρυξη Εκδρομών / Επιλογή Τουριστικού γραφείου

Η προκήρυξη θα αναρτάται στο site της Β /θμιας
και στο Site του HATTA
Τουλάχιστον 3 κλειστές προσφορές
Κατατίθεται προσφορά με συνολικό κόστος και
κόστος / μαθητή για σύγκριση προσφορών

Δεν υπήρχε
Περισσότερες από μία κλειστές προσφορές

Θα ενημερώνονται όλα τα τουριστικά
γραφεία. Εξασφάλιση Διαφάνειας
Βελτίωση διαφάνειας

Το πλαίσιο ήταν ασαφές

Καλύτερη κοστολόγηση και σύγκριση
προσφορών. Αποφυγή παρατυπιών.
Εξασφάλιση Διαφάνειας
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Νέα ρύθμιση από 02/01/2012

Παλιότερη ρύθμιση μέχρι 31/12/2011

Πως μας επηρεάζει

Καταγραφή με σαφήνεια των κριτηρίων επιλογής
εκδρομής/ τουριστικού γραφείου με πρακτικό
της επιτροπής του σχολείου. Το πρακτικό, εγ' σον
ζητηθεί, κοινοποιείται σε κάθε συμμετέχοντα
(έχοντα νόμιμο συμφέρον), ο οποίος μπορεί να
υποβάλλει ένσταση εντός 2 ημερών

Δεν υπήρχε πρόβλεψη

Εξασφάλιση διαφάνειας/ Νομιμότητα

Ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και site
σχολείου της προσφοράς του τουρ. Γραφείου,
σύμβαση οργ. Ταξιδίου και αριθμό
ασφαλιστήριου συμβολαίου

Το σχολείο ενημέρωνε μόνο το Υπ. Παιδείας

Εξασφάλιση διαφάνειας

ΙΙ. Έγκριση Εκδρομών

Η αλλαγή ημερομηνίας σχολικής εκδρομής
Δεν υπήρχε πρόβλεψη για το τουριστικό
γίνεται σε συνεννόηση και με το τουριστικό
γραφείο με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες γραφείο

Τα τουριστικά γραφεία δεν θα βρίσκονται
προ εκπλήξεως και θα συνεκτιμώνται οι
αντικειμενικές δυνατότητες

ΙΙΙ. Πραγματοποίηση Εκδρομής
Σύναψη σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου σύμφωνα με τη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

Σύμφωνα με τα προσαρμοσμένα υποδείγματα του
ΗΑΤΤΑ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα
οργανωμένα ταξίδια (Γενικοί όροι, συμβάσεις,
πρόγραμμα)

Γινόταν αναφορά σε σύναψη ιδιωτικού
συμφωνητικού. Τα τουριστικά γραφεία
υποχρεώνονταν να υπογράψουν ελλιπείς
συμβάσεις

Σύννομη Διοργάνωση Εκδρομών.
Προστασία: α) Μαθητών και λοιπών
συμμετεχόντων β)Τουριστικού γραφείου
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Νέα ρύθμιση από 02/01/2012

Παλιότερη ρύθμιση μέχρι 31/12/2011

Πως μας επηρεάζει

Σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης - Προτροπή/ σύσταση για πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση

Ρητή Αναφορά για την ύπαρξη ασφάλισης
επαγγελματικής ευθύνης για τα οργανωμένα
ταξίδια

Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος

Ασφάλεια Μαθητών και λοιπών
συμμετεχόντων / Διασφάλιση Τουριστικού
Γραφείου

Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος

Σύννομη Διοργάνωση Εκδρομών
Προστασία Κλάδου / Προστασία μαθητών
και λοιπών συμμετεχόντων

Προτροπή/ σύσταση για πρόσθετη προαιρετική
ασφάλιση

Δεν υπήρχε καμία αναφορά

Ασφάλεια Μαθητών και λοιπών
συμμετεχόντων (Υποχρεώση από Π.Δ.
339)

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης

Δεν υπήρχε σχετική αναφορά

Ασφάλεια μαθητών και λοιπών
συμμετεχόντων

Έλεγχος από το ΗΑΤΤΑ για την ισχύ της
σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης

ΙV. Αξιολόγηση εκδρομής

Συντάσσεται από τον αρχηγό της εκδρομής φύλλο
αξιολόγησης των υπηρεσιών του τουριστικού
Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος
γραφείου

Συμβολή στην ποιότητα των εκδρομών και
ποιοτική παροχή υπηρεσιών από τα
τουριστικά γραφεία

Γ. Απλή μετακίνηση- χωρίς διανυκτέρευση
O Διευθυντής του Σχολείου λαμβάνει
τουλάχιστον 3 προσφορές για την επιλογή του
μεταφορικού μέσου, τις οποίες ανακοινώνει στην
ιστοσελίδα του σχολείου

Το πλαίσιο ήταν ασαφές

Απλή διαδικασία. Κατατίθενται προσφορές
από τουριστικά γραφεία
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