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Θέμα: « Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά 

με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών/ηπιών και εκπαιδεςηικών ηος 3
ος

 Γςμναζίος Ηυαννίνυν 

από Ηυάννινα  ππορ Αθήνα» 

Σσεη: Υ.Α 33120/ΓΓ4/6-3-2017 (ΦΔΚ 681/η.Β΄/6-3-2017) άπθπο 8, με θέμα  «Δκδπομέρ-

Μεηακινήζειρ μαθηηών Γημόζιυν και Ιδιυηικών ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και 

εκηόρ ηηρ σώπαρ» 

 

                           ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

 
 Γπαθεία Γενικού Τοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον ΔΟΤ ζε ιζσύ, να 
καηαθέζοςν ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή ηος 3

ος
 Γςμναζίος Ηυαννίνυν, οδόρ Γημοςλίηζα 

Παηαηούκος 2, ζθπαγιζμένη πποζθοπά ζε κλειζηό θάκελο με ηην ένδειξη «Κλειζηή πποζθοπά για 
ηην εκπαιδεςηική επίζκετη ηος 3

ος
 Γςμναζίος Ηυαννίνυν ζηην Aθήνα» καηά ηο σπονικό διάζηημα 

από 20/02/2019 μέσπι 26/02/2019 και ώπα 12:30. 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: Ηυάννινα-Αθήνα (δύο διανςκηεπεύζειρ) 

2) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν : 56  μαθηηέρ/ηπιερ,  4 ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί. 

3) Μεηαθοπικό μέζο: Λευθοπείο. Τα λευθοπεία να είναι ζηη διάθεζη ηυν ζςμμεηεσόνηυν για 

όλερ ηιρ μεηακινήζειρ. Γςναηόηηηα ύπαπξηρ εθεδπικού οδηγού για ηη διεςκόλςνζη 

μεηακινήζευν συπίρ ππόβλημα υπαπίος οδηγών. 

4) Φπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ :  Από 03/04/2019 και ώπα 07:30  μέσπι 05/04/2019 και ώπα 

22:00   
5) Καηηγοπία καηαλύμαηορ: Ξενοδοσείο ηπιών ή ηεζζάπυν αζηέπυν. 

6) Υποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία. 

   

Εηηείηαι η ηελική ζςνολική ηιμή ηος ηαξιδιού και η επιβάπςνζη ανά μαθηηή/ηπια. 

Παπακαλούμε να αναθεπθούν αναλςηικά ηςσόν διαθοποποιήζειρ ζε ζσέζη με ηον ακπιβή 

απιθμό ηυν μαθηηών/ηπιών. 

 

Οι πποζθοπέρ θα ππέπει να ζςνοδεύονηαι από ςπεύθςνη δήλυζη όηι ηο γπαθείο Γενικού 

Τοςπιζμού διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ, και να πεπιλαμβάνοςν 

ηα παπακάηυ ζηοισεία: 



 Ππόζθεηη αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ. 

 Οι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών-ηπιών και ηυν εκπαιδεςηικών να γίνονηαι με λευθοπεία πος 

πληπούν ηιρ πποδιαγπαθέρ αζθαλούρ μεηακίνηζηρ βάζει ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ. 

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

ακπιβήρ ηοποθεζία. 

 Η θιλοξενία ζηο ξενοδοσείο να πεπιλαμβάνει καθημεπινά ππυινό. 

 Μονόκλινα για ηοςρ/ηιρ ζςνοδούρ εκπαιδεςηικούρ, ηπίκλινα/ηεηπάκλινα για ηοςρ/ηιρ 

μαθηηέρ/ηπιερ. 

 Από ηο ολικό ποζό πος θα ζςμθυνηθεί, θα κπαηηθεί από ηον Γιεςθςνηή ηος ζσολείος ηο 10% 

και θα αποδοθεί μεηά ηην επιζηποθή ηυν μαθηηών/ηπιών από ηην εκδπομή, ςπό ηον όπο όηι 

ηηπήθηκαν εκ μέποςρ ηος ηοςπιζηικού γπαθείος όλερ οι δεζμεύζειρ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηο 

ιδιυηικό ζςμθυνηηικό. 

 Σε πεπίπηυζη αθέηηζηρ ηυν ανυηέπυ πποϋποθέζευν, ηο ζσολείο επιθςλάζζεηαι να 

αποθαζίζει για ηιρ πεπαιηέπυ νόμιμερ ενέπγειερ. 

 Το Σσολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη εθόζον δεν 

ζςμπληπυθεί ο απαπαίηηηορ απιθμόρ μαθηηών/ηπιών ή ζε πεπίπηυζη ανςπέπβληηος 

κυλύμαηορ ή λόγυ καιπικών ζςνθηκών. 

 Η επιηποπή αξιολόγηζηρ, πέπαν ηηρ ηιμήρ, ζςνεκηιμά ηην ποιόηηηα, ηην αξιοπιζηία ηος 

ηαξιδιυηικού γπαθείος και ηο εύπορ ηυν παπεσόμενυν παποσών και δεν ςποσπεούηαι να 

επιλέξει απαπαίηηηα ηο ππακηοπείο πος μειοδοηεί. 

 

 Παπαηίθεηαι παπακάηυ ενδεικηικό ππόγπαμμα μεηακινήζευν: 

1
η
 Μέπα Ανασώπηζη από Ιυάννινα, ενδιάμεζερ ζηάζειρ ζηο Ανηίππιο και ζηον 

Ιζθμό ηηρ Κοπίνθος, άθιξη ζηο ξενοδοσείο. Δπίζκετη ζηο Μοςζείο 

Χεςδαιζθήζευν. 

2
η
 Μέπα Ππυινό ζηο ξενοδοσείο, επίζκετη ζηο Δθνικό Απσαιολογικό Μοςζείο και 

ζηον Βπάσο ηηρ Ακπόποληρ. Γεύμα ζηα Mall, επιζηποθή ζηο ξενοδοσείο, 

βπαδινή έξοδορ. 

3
η
 Μέπα Ππυινό ζηο ξενοδοσείο, πεπιήγηζη ζηην πεπιοσή ηος Χςππή και 

επιζηποθή με ενδιάμεζερ ζηάζειρ ζηα Ιυάννινα. 

 

 

 

 

 

                                                                     Ο Γιεςθςνηήρ 

                                                                                                                                   

  

                                                Παπαφυάννος Βαζίλειορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             


