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ΚΟΙΝ: 1. ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ – ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ            
ΓΡΑΦΕΙΑ (μζςω τησ ιςτοςελίδασ τησ Δ/νςησ 
Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Ιωαννίνων) 
 

 

 
Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη ποιοηικήρ και 

οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηάβαζη μαθηηών/ηπιών και ζςνοδών 

εκπαιδεςηικών ηος Γςμναζίος ηαςπακίος, από ΘΩΑΝΝΘΝΑ  ζε 

ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ κι επιζηποθή    από  19/4/2018  έωρ και 20/04/2018.   

 

σεη: Ζ ςπ΄ απιθμόν 33120/ΓΓ4/2017 (ΦΔΚ 681/η.Β΄/ 06-03-2017) Τ.Α   με θέμα  

«Δκδπομέρ - Μεηακινήζειρ μαθηηών Γημόζιυν και Ηδιυηικών ζσολείυν 

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και εκηόρ ηηρ σώπαρ» 

 

             ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

 
 Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον 
ΔΟΣ ζε ιζσύ, να καηαθέζοςν ζηο Γςμνάζιο ηαςπακίος Ηυαννίνυν, ζθπαγιζμένη 
πποζθοπά   καηά ηο σπονικό διάζηημα από 5/3/2018 μέσπι 9/3/2018  και ώπα 9:30 
π.μ.. Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ καμία πποζθοπά και για κανένα λόγο δεν 
θα γίνεηαι αποδεκηή. Ζ αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα γίνει άμεζα με ηη λήξη ηηρ 
υρ άνυ πποθεζμίαρ. 

     Για ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ αςηήρ ζαρ ενημεπώνοςμε όηι θα ππέπει να 

πεπιλαμβάνονηαι ηα παπακάηυ ζηοισεία: 

 

1) Πποοπιζμόρ: Θεζζαλονίκη 

2) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν : 38 μαθηηέρ/ηπιερ,  3 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί 

3) Μεηαθοπικό μέζο: Λεωθοπείο. Σα λεωθοπεία να είναι ζηη διάθεζη ηων 

ζςμμεηεσόνηων για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ. 
4) Υπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ: Ανασώπηζη: ώπα 07:30 π.μ., Πέμπηη 

19/04/2018 από ηαςπάκι, μέσπι Επιζηποθή: ώπα 21:00 μ.μ. Παπαζκεςή 

20/04/2018 ζηο ηαςπάκι.  
5) Καηηγοπία καηαλύμαηορ: 3 αζηέπων ή ανώηεπο. 

6) Λοιπέρ ςπηπεζίερ: Μεηαθοπά μαθηηών/ηπιών ζηο Απσαιολογικό Μοςζείο 

Θεζζαλονίκηρ, Ροηόνηα, Λεςκό Πύπγο.  
7) Τποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην κείμενη 

νομοθεζία.  
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8) Αν ηο λευθοπείο κινείηαι πέπαν ηυν πποβλεπόμενυν από ηη ζσεηική 

νομοθεζία σπονικών  οπίυν, απαιηείηαι η ύπαπξη επί πλέον οδηγού. 

 

Ππόγπαμμα Εκδπομήρ: 

 

1
η
 ημέπα: Λιμναίορ οικιζμόρ Γιζπηλιού- Έδεζζα- Θεζζαλονίκη 

 

2
η
 ημέπα: Απσαιολογικό Μοςζείο, Λεςκόρ Πύπγορ, Ροηόνηα 

 

 

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

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

 Εηηείηαι η  ππόζθεηη αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα 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 ππωινό. 

 Οι ζςνοδοί καθηγηηέρ ζηο ξενοδοσείο θα διαμένοςν ζε μονόκλινα δυμάηια.  

 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.  

 

 

 

 

                                                                                         Ζ Γιεςθύνηπια  

                                                                                   

 

                                                                                     ηαμαηούλα Λογοθέηη 

                                                                                                                                   

 

 


