
          
       ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ &  
          ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡ/ΚΗ  Γ/ΝΗ Π. & Γ. ΔΚΠ/Η                                                             Κομοηηνή  27-03-2019 
ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                                     Απ. ππυη.:  1671 
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) 
Σηλέθυνο : 2531027158-81705 
Fax: 2531081629  

 
       ΘΔΜΑ:    «Πποκήπςξη  εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ  για ηην εκπαιδεςηική επίζκετη           
                       ηος 2ος ΔΠΑΛ Κομοηηνήρ ζηην Αλεξανδπούπολη. » 
 

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

               Σύμφωνα με το παραπάνω ςχετικό, ςασ ενημερώνουμε ότι το  ςχολείο μασ  (2ο ΕΠΑ.Λ 
Κομοτηνήσ) προτίθεται να πραγματοποιήςει  εκπαιδευτική επίςκεψη ςτην Αλεξανδρούπολη την 
Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 με ςυμμετοχή εξήντα τεςςάρων (64) μαθητών  και  (έξι) 6 καθηγητών (4 
ςυνοδοί και δύο αρχηγόσ τησ εκδρομήσ). 
                Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ςτο ςχολείο μασ μέχρι  την  04– 04- 2019 
ημέρα  Δευτέρα, ώρα 12.00 μ.μ.  τισ προςφορέσ τουσ κλειςτέσ. 
Α ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 

 

Β ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

(ΜΑΘΖΣΩΝ – ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ) 

                                  64   Μαζεηές  

4     σλοδοί  θαζεγεηές  

2   Αρτεγός  θαζεγεηής     

Γ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ   ΜΔΟ 2 Λεφθορεία 

Γ ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

(Παραθοιούζεζε  Δθδειώζεφλ , 

Δπίζθευε τώρφλ θιπ) 

 Υρεηαδόκαζηε 2 Κιηκαηηδόκελα ιεφθορεία ζε όιε ηε 

δηάρθεηα ηες επίζθευες. 

Δ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΡΓΑΝΩΣΖ 
 Ομαδική και ονομαζηική (αηομική) αζθάλιζη ηφλ   

καζεηώλ θαη ηφλ ζσλοδώλ θαζεγεηώλ θαη 

ηαηροθαρκαθεσηηθή περίζαιυε γηα θάζε έλαλ από ηοσς 

προαλαθερόκελοσς. 

 Αζθάλεια αζηικήρ και επαγγελμαηικήρ εσζύλες 

 Τποτρεφηηθή αζθάλιζη εςθύνηρ διοπγανυηή 

 Αζθάλεια γηα θάζε περίπηφζε αζθένειαρ ή 

αηςσήμαηορ καζεηή ή ζσλοδού θαζεγεηή κε μέριμνα 

τοσ Γραυείοσ για περίπτωση άμεσης επιστρουής . 

 Μαδί κε ηελ θιεηζηή προζθορά ζα καηαηεθεί και 

Τπεύθςνη Δήλυζη  για ύπαπξη  Ειδικού ήμαηορ 

Λειηοςπγίαρ , ηο οποίο θα είναι ζε ιζσύ 

 Μαδί κε ηελ θιεηζηή προζθορά ζα αναγπάθεηαι  ηο 

ζσλοιηθό θόζηος ηες εθδροκής θαη ηο θόζηος γηα θάζε 

καζεηή με ςπεύθςνη δήλυζη όηι δεν θα 

επιβαπςνθούν οι μαθηηέρ για ςπαιηιόηηηα ηος 

Γπαθείος. 

Ε ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ                ΠΕΜΠΣΗ  04 – 04 – 2019, 12.00 μ.μ. 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ ΣΗΣΛΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ – ΟΝΟΜΑΣΑ 

ΟΓΖΓΩΝ – ΟΝΟΜΑΣΑ ΤΝΟΓΩΝ 

ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ 

Αλαθορά ηίηιοσ γραθείοσ κε ηειέθφλα θαη ΦΑΞ 

Καζώς θαη ηοσ ζσλοδού ηοσ γραθείοσ θαη ηφλ οδεγώλ 

   

 

Δηδηθά γηα ηελ:   

1) Οδηθή – αηοκηθή αζθάιεηα καζεηώλ θαη ηφλ ζσλοδώλ θαζεγεηώλ θαη ηαηροθαρκαθεσηηθή περίζαιυε 

γηα θάζε έλαλ από ηοσς προαλαθερκέλοσς. 

      2)   Αζθάιεηα αζηηθής θαη επαγγεικαηηθής εσζύλες 

3)   Τποτρεφηηθή αζθάιηζε εσζύλες δηοργαλφηή 

      4)   Αζθάιεηα γηα θάζε περίπηφζε αζζέλεηας ή αηστήκαηος καζεηή ή ζσλοδού θαζεγεηή κε μέριμνα τοσ 

Γραυείοσ για περίπτωση άμεσης επιστρουής πρέπεη λα προζθοκηζζούλ οη απαραίηεηες βεβαηώζεης θαη έγγραθα 

αλ ότη ηελ εκέρα ηφλ προζθορώλ , ηο αργόηερα πέληε εργάζηκφλ εκερώλ κεηά ηελ σπογραθή ηες ύκβαζες.  

Η μη πληπόηηηα ηος κλειζηού θακέλος πποζθοπάρ και η ηήπηζη ηυν παπαπάνυ αποηελεί αιηία 

απόππιτηρ ηος ςποτήθιος αναδόσος γπαθείος. 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

ΚΙΟΤΣΟΤΚΗ ΣΑΜΑΣΙΟ 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Πέμπτη 11-04-2019 
 
08.30 π.μ.  ΑΝΑΧΩΡΗΗ από το χώρο του ςχολείου 
10.00 π.μ.  Προοριςμόσ 1 : Πανεπιςτημιακό Νοςοκομείο Αλεξανδρούπολησ 
10.00 π.μ. Προοριςμόσ 2: Εθνολογικό Μουςείο Θράκησ  
02.30 μ.μ. Αναχώρηςη για Κομοτηνή. 

 
 

Για τον προοριςμό 1 : Πανεπιςτημιακό Νοςοκομείο Αλεξανδρούπολησ, ο αριθμόσ των μαθητών είναι  32 
και  ο αριθμόσ των ςυνοδών εκπαιδευτικών είναι 3 ( 1 αρχηγόσ και 2 ςυνοδοί). 
 
Για τον προοριςμό 2 : Εθνολογικό Μουςείο Θράκησ , ο αριθμόσ των μαθητών είναι 32 κα ο αριθμόσ των 
ςυνοδών εκπαιδευτικών είναι 3 ( ένασ αρχηγόσ και 2 ςυνοδοί) 
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