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Θέμα: « Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά 

με ηην ππαγμαηοποίηζη εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος                     

7
ος

 ΓΔ.Λ. Ηωαννίνων ζηην ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, από  13 έωρ 14 Μαΐος 2018» 

 

ΥΔΣ.: Y.A. 33120/ΓΓ4/28-2-2017 (ΦΔΚ 681/η. Β’/06-03-2017)  

                με θέμα «Δκδπομέρ – Δκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ Γημοζίυν και Ηδιυηικών ζσολείυν 

Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και εκηόρ ηηρ σώπαρ»   

(Άπθπο 3 Παπάγπαθορ 2: Δκπαιδεςηικέρ Δπιζκέτειρ ζηο Πλαίζιο ηος Αναλςηικού Ππογπάμμαηορ) 

                

           ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

 
 Γπαθεία Γενικού Σοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον ΔΟΣ ζε ιζσύ, να 
καηαθέζοςν ζηο 7

ο
  ΓΔ.Λ. ΗΩΑΝΝΊΝΩΝ ζθπαγιζμένη πποζθοπά   καηά ηο σπονικό διάζηημα από 

24 Αππιλίος 2018 μέσπι 27 Αππιλίος 2018 και ώπα 12:30. Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ και 
ώπαρ 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:  ΒΔΡΓΗΝΑ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

2) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν : 50  μαθηηέρ, 4 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί 

3) Μεηαθοπικό μέζο: ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ με όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ: ΚΣΔΟ, Γεληίο καηαλληλόηηηαρ,  

Άδεια Κςκλοθοπίαρ. Σο λευθοπείο να είναι ζηη διάθεζη ηυν ζςμμεηεσόνηυν για όλερ ηιρ 

μεηακινήζειρ. 

4) Υπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ :  

      Ανασώπηζη: 13 Μαΐος 2018. Δπιζηποθή: 14 Μαΐος 2018. 

5) Καηηγοπία καηαλύμαηορ: Ξενοδοσεία 3 ή 4 αζηέπυν. 

6) Μία διανςκηέπεςζη  (01) ζηη Θεζζαλονίκη. Να αναθέπεηαι η ονομαζία, η ηοποθεζία και η 

επίζημη ιζηοζελίδα ηος ξενοδοσείος. Ζ θιλοξενία να πεπιλαμβάνει ππωινό. Να αναθέπεηαι 

ο ηύπορ ππυινού. 

7) Τποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 
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       Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

       1
η
 ημέπα : Ηυάννινα – Βεπγίνα(Ξενάγηζη) - Θεζζαλονίκη  

       2
η
 ημέπα : Θεζζαλονίκη(Ξενάγηζη) - Ηυάννινα 

        

        

Εηηείηαι η ηελική ζςνολική ηιμή (με ΦΠΑ) ηος ηαξιδιού και η επιβάπςνζη ανά μαθηηή. 

 

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

 Εηηείηαι η  ππόζθεηη πποαιπεηική 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. Αν το λεωφορείο κινηθεί εκτόσ των χρονικών ορίων που προβλέπει η 
νομοθεςία να υπάρχει και επιπλέον  οδηγόσ. 

 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. 

 Μονόκλινα δυμάηια για ηοςρ ζςνοδούρ καθηγηηέρ. 

 Οι πποζθοπέρ θα αξιολογηθούν από επιηποπή ηος ζσολείος, όπυρ πποβλέπεηαι από ηο νόμο.  

 

 

                                                                                               Ο  ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

 

                                                                                           Δςάγγελορ . Κωζηαδήμαρ 
                                                                                                       Φςζικόρ,MSc      

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


