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Θέμα: Ππόζκληζη ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη οικονομικήρ πποζθοπάρ ζσεηικά με ηη 
μεηάβαζη και επιζηποθή μαθηηών ηος Γενικού Λςκείος Δλεούζαρ «Κυνζηανηίνορ Αζώπιορ» 
από Δλεούζα ππορ Vilnius ή Kaunas Λιθοςανίαρ και ανηίζηποθα από 4 έυρ 11 Μαΐος  2019. 
Σσεη. Υ.Α. :33120/ΓΓΑ (ΦΔΚ 681/6-3-2017) με θέμα «Δκδπομέρ-Μεηακινήζειρ μαθηηών 
Γημοζίυν και Ηδιυηικών ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ενηόρ και εκηόρ ηηρ σώπαρ». 

Πποζκαλούμε 
 Γπαθεία Γενικού Τοςπιζμού με ειδικό ζήμα και άδεια λειηοςπγίαρ από ηον ΔΟΤ ζε 
ιζσύ, να καηαθέζοςν ζηο ΓΔΛ Δλεούζαρ «Κυνζηανηίνορ Αζώπιορ» ζθπαγιζμένη ζε 
κλειζηό θάκελο πποζθοπά με ένδειξη: «Πποζθοπά μεηακίνηζηρ Λςκείος Δλεούζαρ ζηο 
ζηη Λιθοςανία» από ζήμεπα 10/4/2019 μέσπι ηην Γεςηέπα 15/4/2019 από 8:15 έυρ 
13:45. Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ ημεπομηνίαρ οποιαδήποηε πποζθοπά για κανένα λόγο 
δεν θα γίνεηαι δεκηή. Ζ αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών θα γίνει άμεζα με ηη λήξη ηηρ υρ 
άνυ πποθεζμίαρ.  
Για ηη ζύνηαξη ηυν εναλλακηικών πποζθοπών ζαρ ενημεπώνοςμε όηι θα ππέπει να 
πεπιλαμβάνονηαι ηα παπακάηυ ζηοισεία:  

1) Πποοπιζμόρ: Vilnius Λιθοςανίαρ. Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν 9 μαθηηέρ και 3 ζςνοδοί 

εκπαιδεςηικοί, Άθιξη ζηη Λιθοςανία 5 Μαΐος 2019. Ανασώπηζη από Λιθοςανία 11 Μαΐος 

2019. 

2) Μεηαθοπικά μέζα:  

Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ (μέζυ Βεπολίνος) 

i. Από Δλεούζα ππορ Αθήνα (οδικώρ ή αεποποπικώρ) ή Θεζζαλονίκη (οδικώρ) ηο 

Σάββαηο  4 Μαΐος και επιζηποθή ηο Σάββαηο 11 Μαΐος.  

ii. Αεποποπικώρ από Θεζζαλονίκη ή Αθήνα ππορ Βεπολίνο ηο Σάββαηο 4/5 και 

επιζηποθή αεποποπικώρ ηο Σάββαηο 11/5.  

iii. Μεηάβαζη από Βεπολίνο ζε Λιθοςανία ηην Κςπιακή 5 Μαΐος αεποποπικώρ.  

iv. Μεηάβαζη από Λιθοςανία ππορ Αθήνα ή Θεζζαλονίκη ηο Σάββαηο 11/5  

2η εναλλακηική πποζθοπά (μέζυ Βαπζοβίαρ) 

i. Από Δλεούζα ππορ Αθήνα (οδικώρ ή αεποποπικώρ) ή Θεζζαλονίκη (οδικώρ) ηο 

Σάββαηο  4 και επιζηποθή ηο Σάββαηο 11 Μαΐος.  



ii. Αεποποπικώρ από Θεζζαλονίκη ή Αθήνα ππορ Βαπζοβία ηο Σάββαηο 4 Μαΐος .  

iii. Μεηάβαζη από Βαπζοβία ζε Λιθοςανία ηην Κςπιακή 5 Μαΐος (οδικώρ, 

ζιδηποδπομικώρ ή αεποποπικώρ).  

iv. Δπιζηποθή ζηην Αθήνα (Θεζζαλονίκη) από Λιθοςανία ηο Σάββαηο 11 Μαΐος.  

Οι πόλειρ Αθήνα ή Θεζζαλονίκη εξαπηώνηαι από ηη διαθεζιμόηηηα ηυν αεποποπικών 

ειζιηηπίυν και ηο κόζηορ.  
 

3) Καηηγοπία καηαλύμαηορ:  

Ζ διαμονή ζηη Λιθοςανία θα γίνει ζε οικίερ μαθηηών και καθηγηηών από ηο ζσολείο 
ςποδοσήρ. 

Σηιρ εναλλακηικέρ πποζθοπέρ η μία διανςκηέπεςζη ζε Βεπολίνο ή Βαπζοβία θα αθοπά ζε 
ξενοδοσείο καηηγοπίαρ ηοςλάσιζηον 3*.   

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

 

Ζηηείηαι η ηελική ζυνολική ηιμή ηου ηαξιδίου.  

 
Παπακαλούμε καηά ηη ζύνηαξη ηηρ πποζθοπάρ να λάβεηε ςπότη ζαρ και ηα εξήρ:  
 Εηηείηαι η ππόζθεηη αζθάλιζη πος καλύπηει ηα έξοδα ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή 

αζθένειαρ.  

 Οι οδικέρ μεηακινήζειρ ηυν μαθηηών/εκπαιδεςηικών να γίνονηαι με λευθοπεία ηα 

οποία πληπούν ηιρ πποδιαγπαθέρ αζθαλούρ μεηακίνηζηρ ηυν μαθηηών/εκπαιδεςηικών, βάζει 

ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ.  

 Σηην ηιμή να ζςμπεπιλαμβάνονηαι οι θόποι αεποδπομίυν, οι επίναςλοι καςζίμυν και 

ηςσόν επιπλέον κόζηορ αποζκεςών. 

 Να αναθέπεηαι ζηην πποζθοπά ζαρ ηο όνομα και η καηηγοπία ηος ξενοδοσείος ηο 

οποίο θα θιλοξενήζει ηοςρ μεηακινούμενοςρ.  

 Σε πεπίπηυζη αθεπεγγςόηηηαρ ή πηώσεςζηρ ηος ηοςπιζηικού γπαθείος να παπάζσεηε 

κάλςτη, πέπαν και ηυν άλλυν αξιώζευν, ηηρ ςποσπέυζηρ επιζηποθήρ ηυν καηαβληθένηυν 

και ηος επαναπαηπιζμού ηυν μεηακινούμενυν. Για ηην πεπίπηυζη αθεπεγγςόηηηαρ ή 

πηώσεςζηρ, ζηο αζθαλιζηήπιο ζςμβόλαιο θα ππέπει να αναθέπεηαι και ο ηπόπορ άμεζηρ 

καηαβολήρ ηυν εξόδυν επαναπαηπιζμού.  

 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/μαθηηπιών.  

 

Ο        Διευθυντής 
 
 
 
                                                                                               Νικόλαος  Ε.  Παππάς 
          Θεολόγος 

 
 


