
          
       ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ &  
          ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡ/ΚΗ  Γ/ΝΗ Π. & Γ. ΔΚΠ/Η                                                             Κομοηηνή  21-01-2019 
ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                                     Απ. ππωη.: 1579  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΡΟΓΟΠΗ 

   2ο ΔΠΑ.Λ. ΚΟΜΟΣΗΝΗ                                                   ΠΡΟ:    ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Κιοςηζούκηρ ηαμάηιορ                                  (ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ   
Σασ, Γ/νζη:Μ. Ανδπόνικος & Γ. Παπανδπέος                            ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 
Email : mail@2epal-komot.rod.sch.gr                                        ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΡΟΓΟΠΗ) 
Σηλέθωνο : 2531027158-81705 
Fax: 2531081629  

 
       ΘΔΜΑ:    «Πποκήπςξη  εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ  για ηην ηεηπαήμεπη εκδπομή ηων            
                       ηος 2ος ΔΠΑΛ Κομοηηνήρ ζηην Αθήνα, ζηη Βοςλή ηων Δλλήνων » 
 

       Σχετ.: .: ΥΑ 33120/ΓΔ4(ΦΕΚ 681 τ.Β΄/6-3-2017) 

               Σύμφωνα με το παραπάνω ςχετικό, ςασ ενημερώνουμε ότι το  ςχολείο μασ  (2ο ΕΠΑ.Λ 
Κομοτηνήσ) προτίθεται να πραγματοποιήςει  4ημερη εκπαιδευτική εκδρομή από  09/ 02 / 2019  έωσ  
12/ 02 / 2019 ςτην Αθήνα με ςυμμετοχή  35 (τριάντα πέντε ) μαθητών  και 4 καθηγητών ( 3 ςυνοδοί 
και ένασ αρχηγόσ τησ εκδρομήσ). 
                Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ςτο ςχολείο μασ μέχρι τισ  25– 01- 2019 ημέρα 
Παραςκευή,  τισ προςφορέσ τουσ κλειςτέσ. 
Α ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΑΘΖΝΑ 

 

Β ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

(ΜΑΘΖΣΩΝ – ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ) 

                                  35   Μαζεηέο (16 θνξίηζηα, 19 αγόξηα) 

3     πλνδνί  θαζεγεηέο  

1    Αξρεγόο  θαζεγεηήο     

Γ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ   ΜΔΟ Λεσθνξείν 

Γ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ Ξελνδνρείν  3*  ή  4* κε εκηδηαηξνθή    

Δ ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

(Παξαθνινύζεζε  Δθδειώζεσλ , 

Δπίζθεςε ρώξσλ θιπ) 

 Σα ιεσθνξεία ζα πξνηηκνύζακε λα είλαη θιηκαηηδόκελα 

θαη λα είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ καζεηώλ θαζ΄όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 

 Σα πξνηεηλόκελα μελνδνρεία λα είλαη νλνκαζηηθά θαη λα 

αλαθέξεηαη ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε.  

 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πξόβιεκα θαζαξηόηεηαο 

ηνπ μελνδνρείνπ παξαθαινύκε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα  

άκεζεο αληηθαηάζηαζεο.  

 Ζ δηακνλή ησλ καζεηώλ ζην μελνδνρείν λα είλαη ην πνιύ 

ζε δπν ζπλερόκελνπο νξόθνπο ( κε πξνηίκεζε ζε έλαλ) 

,κε δσκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαηαλεκεκέλα ζηηο άθξεο 

γηα ηνλ ζσζηόηεξν έιεγρν ησλ καζεηώλ. Αθόκε ηα 

δσκάηηα πνπ ζα δηακέλνπλ νη καζεηέο λα είλαη 2 ή 3 ή 4 

θιηλώλ. 

 Ζ δηακνλή ησλ θαζεγεηώλ: 2 κνλόθιηλα θαη 1 δίθιηλν. 

 ρεηηθά κε ηελ εκηδηαηξνθή ζα ζέιακε , λα ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα επηινγήο  κελνύ, πνπ λα εμππεξεηεί ηνπο 

κνπζνπικάλνπο καζεηέο νη νπνίνη δελ ηξώλε ρνηξηλό. 

 Καηά ηελ κεηαθνξά θαη ηελ επηζηξνθή καο ζηε Αζήλα  

επηζπκνύκε : 

mailto:mail@2epal-komot.rod.sch.gr


 ηάζε ζηηο Θεξκνπύιεο γηα ηελ επίζθεςε  ηνπ Κέληξνπ 

Ηζηνξηθήο Δλεκέξσζεο Θεξκνππιώλ. 

 Κάιπςε κεηαθηλήζεσλ εληόο ηεο Αζήλαο ζύκθσλα κε 

ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο. 

 Δθόζνλ πξνθύςεη πξόβιεκα ηαηξηθήο θύζεο ην 

πξαθηνξείν  λα θξνληίζεη γηα ηελ άκεζε πξνζέιεπζε 

ηαηξνύ. 

 Πξνζθνξά FREE , πέξαλ ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ, 

εηζηηεξίσλ γηα αζζελείο νηθνλνκηθά καζεηέο καο. 

 

Σ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΡΓΑΝΩΣΖ 
 Οκαδηθή θαη νλνκαζηηθή (αηνκηθή) αζθάιηζε ησλ   

καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα θάζε έλαλ από ηνπο 

πξναλαθεξόκελνπο. 

 Αζθάιεηα αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο 

 Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή 

 Αζθάιεηα γηα θάζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο 

καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή κε μέριμνα τοσ Γραυείοσ για 

περίπτωση άμεσης επιστρουής . 

 Μαδί κε ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί θαη 

Τπεύζπλε Δήισζε  γηα ύπαξμε  Εηδηθνύ ήκαηνο 

Λεηηνπξγίαο , ην νπνίν ζα είλαη ζε ηζρύ 

 Μαδί κε ηελ θιεηζηή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη  ην 

ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαη ην θόζηνο γηα θάζε 

καζεηή κε ππεύζπλε δήισζε όηη δελ ζα επηβαξπλζνύλ 

νη καζεηέο γηα ππαηηηόηεηα ηνπ Γξαθείνπ. 

Ε ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑΠΡΟΦΟΡΩΝ 

               Παξαζθεπή 25 – 01 - 2019 

Ζ ΣΗΣΛΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ – ΟΝΟΜΑΣΑ 

ΟΓΖΓΩΝ – ΟΝΟΜΑΣΑ ΤΝΟΓΩΝ 

ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ 

Αλαθνξά ηίηινπ γξαθείνπ κε ηειέθσλα θαη ΦΑΞ 

Καζώο θαη ηνπ ζπλνδνύ ηνπ γξαθείνπ θαη ησλ νδεγώλ 

 

Δηδηθά γηα ηελ:   

1) Οδηθή – αηνκηθή αζθάιεηα καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

γηα θάζε έλαλ από ηνπο πξναλαθεξκέλνπο. 

      2)   Αζθάιεηα αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο 

3)   Τπνρξεσηηθή αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή 

      4)   Αζθάιεηα γηα θάζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή κε μέριμνα τοσ 

Γραυείοσ για περίπτωση άμεσης επιστρουής πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ νη απαξαίηεηεο βεβαηώζεηο θαη έγγξαθα 

αλ όρη ηελ εκέξα ησλ πξνζθνξώλ , ην αξγόηεξα πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο.  

Η κε πιεξόηεηα ηνπ θιεηζηνύ θαθέινπ πξνζθνξάο θαη ε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί αηηία 

απόξξηςεο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ γξαθείνπ. 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

ΚΙΟΤΣΟΤΚΗ ΣΑΜΑΣΙΟ 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΣΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9-12 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2019 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΒΒΑΣΟ  9 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ, Ημέρα 1η 
6.00 π.μ. Αναχώρηςη από το χώρο του ςχολεύου για Αθόνα με ενδιϊμεςεσ ςτϊςεισ για ξεκούραςη και 

φαγητό. 
15.30 μ.μ. Επύςκεψη ςτο ΚΕΝΣΡΟ ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ 
18.30μ.μ. Ϊφιξη ςτην Αθόνα. Σακτοπούηςη ςτο Ξενοδοχεύο -Ξεκούραςη 
19.30μ.μ  Δεύπνο –Περιόγηςη –γνωριμύα με την πόλη τησ Αθόνασ-Ψυχαγωγύα 
 
ΚΤΡΙΑΚΗ  10  ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ, Ημέρα 2η  
08.00 π.μ  Πρωινό 

11.00 π.μ. Επύςκεψη ςτο Θωρηκτό Αβϋρωφ  

12.30 μ.μ. Επύςκεψη ςτην Ϋκθεςη HORECA 2019/ΙΔΡΤΜΑ ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΧΟ 

14.30μ.μ.  Γεύμα -Ελεύθεροσ χρόνοσ- περιόγηςη ςτην Πλϊκα -Μοναςτηρϊκι. 

18.00μ.μ. Παρακολούθηςη Θεατρικόσ Παρϊςταςησ. 

20.00μ.μ.  Δεύπνο -ψυχαγωγύα 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ 11 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ, Ημέρα 3η  
7.15  π.μ. Πρωινό 

8.46   π.μ. Επύςκεψη ςτην ϋκθεςη Van Leonardo Da Vinci  

10.00 μ.μ. Ελεύθεροσ χρόνοσ –περιόγηςη ςτο κϋντρο τησ πόλησ 

13.00 μ.μ. Επύςκεψη ςτη Βουλό  

14.00 μ.μ.  Επύςκεψη ςτο Μουςεύο Ψευδαιςθόςεων  

20.30 μ.μ Δεύπνο–Ψυχαγωγύα 

 

ΣΡΙΣΗ 12 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ, Ημέρα 4η  

7.30 π.μ. Πρωινό 

8.00 π.μ. Επύςκεψη ςτο Μουςεύο τησ Ακρόπολησ- Ακρόπολη.  

10.00π.μ. Αναχώρηςη για Κομοτηνό με ενδιϊμεςεσ ςτϊςεισ για ξεκούραςη και φαγητό. 

20.30 μ.μ.  Ϊφιξη ςτην Κομοτηνό. 
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