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ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 

Σοςπιζηικά- Σαξιδιωηικά 

Γπαθεία 

 

 

 

 
Θέμα: “Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ 
πποζθοπάρ ζσεηικά με μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών και εκπαιδεςηικών ηος 
Ππόηςπος Γςμναζίος Ζωζιμαίαρ σολήρ, από Ιωάννινα ππορ Ναύπλιοκαι 
επιζηποθή” 
 
Σσεη: Υ.Α 33120/ΓΓ4/06-03-2017 (ΦΔΘ 681/η.Β) με θέμα “Δκδπομέρ-Δκπαιδεςηικέρ 
επιζκέτειρ μαθηηών και μαθηηπιών Γημόζιυν και Ηδιυηικών ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ 
Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και εκηόρ ηηρ σώπαρ” και Υ.Α. 36590/Γ2/30-3-2010. 

 
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

 
Γπαθεία Γενικού Τοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον ΔΝΤ ζε ιζσύ, 

να καηαθέζοςν ζηο Ξπόηςπο Γςμνάζιο Ευζιμαίαρ Σσολήρ ζθπαγιζμένη πποζθοπάκαηά 
ηο σπονικό διάζηημα από12μέσπι 18/02/2019και ώπα 12:00. Κεηά ηην παπέλεςζη ηηρ 
ημεπομηνίαρ καμία πποζθοπά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεηαι αποδεκηή. 

Ζ αποζθπάγιζη και η αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών θα γίνει ηην 
Δεςηέπα18Φεβποςαπίος 2019 και ηα αποηελέζμαηα θα αναπηηθούν ζηην ιζηοζελίδα και 
ηον πίνακα ανακοινώζευν ηος ζσολείος. 

Για ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ αςηήρ ζαρ ενημεπώνοςμε όηι θα ππέπει να 
πεπιλαμβάνονηαι ηα παπακάηυ ζηοισεία: 

1) Ξποοπιζμόρ:Ναύπλιο. 
2) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν:68-70μαθηηέρ, και 5ζςνοδοί εκπαιδεςηικοί. 
3) Κεηαθοπικό μέζο: Ιευθοπείο ηο οποίοθα είναι ζηη διάθεζη ηυν ζςμμεηεσόνηυν για 

όλερ ηιρ μεηακινήζειρ ηοςρ. 
4) Φπονική διάπκεια μεηακίνηζηρ: ΑνασώπηζηΠέμπηη14/03/2019 και επιζηποθή 

άββαηο 16/03/2019. 
5) Υποσπευηική αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή, ζύμθυνα με ηην κείμενηνομοθεζία. 
6) Το ππόγπαμμα ηηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ (πεπιληπηικό) 
Ξέμπηη14Καπηίος:Ανασώπηζη από ηο σώπο ηος ζσολείος (08.00). Άθιξη ζηο Λαύπλιο 
και ηακηοποίηζη ζηο ξενοδοσείο. 
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Ξαπαζκεςή15Καπηίος:Δπίζκετη ζε Ξαλαμίδι και Δπίδαςπο. 
Σάββαηο 16 Καπηίος: Δπίζκετη ζηιρ Κςκήνερ και επιζηποθή ζηα Ηυάννινα (20.00). 

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

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

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

 Νι μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών και εκπαιδεςηικών να γίνονηαι με λευθοπεία πος 
πληπούν ηιρπποδιαγπαθέραζθαλούρ μεηακίνηζηρ ηυν μαθηηών/εκπαιδεςηικών, βάζει 
ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ.Σα λεωθοπεία θα είναι ζηη διάθεζη ηων 
μαθηηών/εκπαιδεςηικών για όλερ ηιρ μεηακινήζειρ ηοςρ. 

 Αν ηο λευθοπείο μεηακινηθεί πέπα από ηα σπονικά όπια πος πποβλέπει η νομοθεζία 
απαιηείηαι η ύπαπξη 2ος οδηγού. 

 Σηην πποζθοπά να αναθέπεηαι ηο όνομα και η καηηγοπία ηος ξενοδοσείος ηο οποίο θα 
πεπιλαμβάνει ππυινό. 

 Μενοδοσεία 3 ή 4 αζηέπυν. 

 Σε πεπίπηυζη αθέηηζηρ ηυν ανυηέπυ πποϋποθέζευν, ηο ζσολείο επιθςλάζζεηαι να 
αποθαζίζει για ηιρ πεπαιηέπυ νόμιμερ ενέπγειερ. 

 Νι ζςνοδοί καθηγηηέρ ζηα ξενοδοσεία θα διαμένοςν ζε μονόκλινα δυμάηια. 

 Το ζσολείο διαηηπεί ηο δικαίυμα να μην ππαγμαηοποιήζει ηη μεηακίνηζη εθόζον δεν 
ζςμπληπυθεί ο απαπαίηηηορ απιθμόρ μαθηηών. 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ μποπείηε να επικοινυνήζεηε με ηη γπαμμαηεία ηος 
ζσολείος ζηα ηηλέθυνα 2651043141 και 2651043274. 
 

 
  Ν Γιεςθςνηήρ 

 
 

Βαζίλειορ Θπανάρ 


