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Θέμα: « Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά 

με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών ηηρ Β΄ Σάξηρ και εκπαιδεςηικών ηος 8oς Γςμναζίος 

Ιυαννίνυν ππορ Θεζζαλονίκη - Βέποια» 

σεη: Τ.Α  129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΔΚ 2769/η. Β ΄/ 2-12-2011 ), 220647/Γ2/23-12-2016 και 

33120/ΓΓ4/6-3-2017 ηος Τποςπγείος Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν με θέμα  « Δκδπομέρ- 

Μεηακινήζειρ μαθηηών Γημόζιυν και Ηδιυηικών ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και 

εκηόρ ηηρ σώπαρ» 

 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 
 Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον ΔΟΣ ζε ιζσύ, να 
καηαθέζοςν ζηο 8

ο
 Γςμνάζιο ζθπαγιζμένη πποζθοπά μέσπι 15/2/18 και ώπα 11 πμ Μεηά ηην 

παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ καμία πποζθοπά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. 
     Για ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ αςηήρ ζαρ ενημεπώνοςμε όηι θα ππέπει να πεπιλαμβάνονηαι ηα 

παπακάηυ ζηοισεία: 

1) Πποοπιζμόρ: Θεζζαλονίκη-Βέποια. 

2) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν: 45 μαθηηέρ, 4 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί  

3) Μεηαθοπικό μέζο: Λευθοπείο.  Σο λευθοπείο να είναι ζηη διάθεζη ηυν ζςμμεηεσόνηυν για 

όλερ ηιρ μεηακινήζειρ. 

4) Υπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ: 08/03/2018 έυρ 09/03/2018 

5) Καηηγοπία καηαλύμαηορ: 4 αζηέπυν  

6) Μονόκλινα δυμάηια για ηοςρ ζςνοδούρ 

7) Λοιπέρ ςπηπεζίερ ( παπακολούθηζη εκδηλώζευν, επίζκετη σώπυν, κα.) 

8) Τποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

9) Αν ηο λευθοπείο μεηακινηθεί πέπα από ηα σπονικά όπια πος πποβλέπει η Νομοθεζία 

απαιηείηαι η ύπαπξη 2
ος

 οδηγού. 

   

Εηηείηαι η ηελική ζςνολική ηιμή ηος ηαξιδιού και η επιβάπςνζη ανά μαθηηή  

( να ζςμπεπιλαμβάνονηαι οι θόποι διανςκηέπεςζηρ – Ξενοδοσείυν ανά δυμάηιο ) 

 

Παπακαλούμε καηά ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ να λάβεηε ςπότη ζαρ ηα εξήρ: 

 Εηηείηαι η ππόζθεηη αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ. 

 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών/εκπαιδεςηικών να γίνονηαι με λευθοπεία πος πληπούν ηιρ 

πποδιαγπαθέρ αζθαλούρ μεηακίνηζηρ ηυν μαθηηών/εκπαιδεςηικών, βάζει ηηρ κείμενηρ 

νομοθεζίαρ. 



 Να αναθέπεηαι  οπυζδήποηε ζηην πποζθοπά ζαρ ηο όνομα, η καηηγοπία ηος ξενοδοσείος, η 

ακπιβήρ ηοποθεζία . 

 Ζ θιλοξενία ζηο ξενοδοσείο να πεπιλαμβάνει   καθημεπινά ππυινό. 

 ε πεπίπηυζη αθέηηζηρ ηυν ανυηέπυ πποϋποθέζευν, ηο ζσολείο επιθςλάζζεηαι να 

αποθαζίζει για ηιρ πεπαιηέπυ νόμιμερ ενέπγειερ. 

 Σο σολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη εθόζον δεν 

ζςμπληπυθεί ο απαπαίηηηορ απιθμόρ μαθηηών/ ηπιών. 

 ςνημμένα παπαθέηοςμε ηο ππόγπαμμα ηηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ (ηο οποίο επιδέσεηαι 

μεηαβολέρ ζηην ηελική ηος διαδπομή με απόθαζη ηος ζςλλόγος καθηγηηών) 

 

Ππόγπαμμα Δκπαιδεςηικήρ Δπίζκετηρ - Δκδπομήρ: 

Πέμπηη & Παπαζκεςή: 08&09/03/2018 
 

1η
   
Μέπα  (Πέμπηη: 08/03/2018) :   Ιυάννινα  -  Θεζζαλονίκη.  

 
08:15 πμ: Ανασώπηζη από  Ηυάννινα, με ενδιάμεζη ολιγόλεπηη ζηάζη ζηα Γπεβενά. 

11:30 πμ: Άθιξη ζηην πόλη ηηρ Θεζζαλονίκηρ 

12:00 πμ: Α) Σμήμα  Β3: Δπίζκετη και ενημέπυζη ζηο Κένηπο Ππόλητηρ Δξαπηήζευν και  

                 Πποαγυγήρ  ηηρ  Φςσοκινηηικήρ Τγείαρ « είπιορ» ζηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ Αγυγήρ  

                 Τγείαρ « Ανάπηςξη πποζυπικών δεξιοηήηυν ».  

                  Β) Σμήμαηα Β1 & Β2: Δπίζκετη και ξενάγηζη ζηην εκκληζία ηος Αγίος Γευπγίος  

                 (Ροηόνηα), και ζηην ατίδα ηος Γαλέπιος. 

14:00  μμ: Δμποπικό κένηπο ‘’MEDITERRANEAN- COSMOS ‘’- Φαγηηό. 

15:00 μμ:  Πλανηηάπιο - Παπακολούθηζη εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ - Δπίζκετη ζηο Μοςζείο  

                  Σεσνολογίαρ 

18:00 μμ:  Σακηοποίηζη ζηο ξενοδοσείο. 

21:00 μμ:  Γείπνο ζε ηαβέπνα ζηο κένηπο ηηρ πόληρ και καηόπιν επιζηποθή ζηο ξενοδοσείο.  

                  Γιανςκηέπεςζη. 

 

2η
   
Μέπα  (Παπαζκεςή: 09/03/2016) :  Θεζζαλονίκη - Ιυάννινα. 

 
08:00 πμ: Ππυινό και ανασώπηζη από ηο ξενοδοσείο. 

09:00 πμ: Πεπιήγηζη – Ξενάγηζη ζηην πόλη (με ηο λευθοπείο με μικπέρ-ολιγόλεπηερ ζηάζειρ όπος  

                 κπίνεηαι απαπαίηηηο) όπος θα δούμε μεηαξύ άλλυν, ηα Κάζηπα,   

                 ηον σώπο ηηρ Γιεθνούρ Δκθέζευρ, ηον Πύπγο ηος ΟΣΔ, ηην Πανεπιζηημιούπολη όπος  

                 εδπεύει  ηο Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο (ΑΠΘ) και ηο Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ,  

                 και άλλα μνημεία ηηρ πόληρ.  

10:00-11:30 πμ: Δπίζκετη - Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα - ζηο ειζμολογικό Κένηπο ηος    

                  Απιζηοηέλειος  Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ ζηο πλαίζιο ηυν πεπιβαλλονηικών 

                 ππογπαμμάηυν « ειζμοί: Γευλογικό Φαινόμενο-Ανηιζειζμική Πποζηαζία »  και  

                 « Φςζικά Φαινόμενα και Ανθπώπινη Παπέμβαζη » . 

12:00 μμ: Δπίζκετη και ξενάγηζη ζηον Λεςκό Πύπγο. 

14:00 μμ: Γεύμα ζηο κένηπο ηηρ πόληρ. 

15:00 μμ: Δπίζκετη και ξενάγηζη ζηον  Η.Ν. ηος Αγίος Γημηηπίος, πολιούσος ηηρ πόλευρ,  

                 καθώρ και ζηο Μοςζείο Αηαηούπκ. 

16:30 μμ: Ανασώπηζη από ηην Θεζζαλονίκη - Δπίζκετη ζηην πόλη ηηρ Βέποιαρ -  

                 Δπιζηποθή ππορ Ηυάννινα 

21:00 μμ: Άθιξη ζηα Ηυάννινα. 

 

 

  Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

                                                                                               

 

                                                                                                  Κυνζηανηίνος Λάμππορ                                        


