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Καηόπιν ηηρ 1η πποκήπςξηρ με ημεπομηνία 22-11-2013 λάβαμε 1 ππόζθοπα 

και κπίθηκε από ηην απμόδια επιηποπή όηι ο Γιαγυνιζμόρ είναι μη ζςμθέπυν για ηο 
ζσολείο μαρ καθώρ δεν είσαμε ηοςλάσιζηον 3 πποζθοπέρ να αξιολογήζοςμε 
επαναλαμβάνοςμε ηην πποκήπςξη μεηαθέπονηαρ καηά 1 εβδομάδα ηον Πεπίπαηο.  

Σο ζσολείο μαρ λοιπόν θα ππαγμαηοποιήζει πεπίπαηο ηον μήνα Νοέμβπιο 
ζηην Πάηπα ζηιρ 29/11/2013 ζηην πεπιοσή «Θεατράκι – Πελεκάνος».  
Η ανασώπηζη και η επιζηποθή ηυν μαθηηών θα γίνει από ηον σώπο ηος ζσολείος, 
Παπαλία Παηπών.  
ηην Δκδπομή θα ζςμμεηέσοςν πεπίπος 80~90 μαθηηέρ ηος ζσολείος και ζςνοδοί 
καθηγηηέρ.  

1. Σα μεηαθοπικά μέζα θα είναι λευθοπεία με ππώηη κςκλοθοπία μεηά ηην 
1/1/2000, εθοδιαζμένα με δεληία καηαλληλόηηηαρ ( παπακαλούμε να μαρ 
επιζςνάτεηε θυηοανηίγπαθο ηοςρ). 

2. Αζθαλιζηική κάλςτη επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ ζςμμεηεσόνηυν και επιπλέον 
αζθαλιζηική κάλςτη ηυν εξόδυν ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζε πεπίπηυζη 
αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ όπυρ πποβλέπεηαι ζηο άπθπο 14 ηηρ 129287/Γ2 /10-
1-2011 Απόθαζηρ ηος ΤΠΓΒΜΘ ( ΦΔΚ 2769/Β/2-12-11) 

Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλλοςν έυρ 15/11/2012 και ώπα 11:00 ζηο 
ζσολείο και ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή, κλειζηή πποζθοπά όπος θα αναγπάθεηαι η 
ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδίος με ηο ΦΠΑ και θα επιζςνάπηεηαι βεβαίυζη-
ςπεύθςνη δήλυζη ηος ιδιοκηήηη ηυν λευθοπείυν όηι ηα οσήμαηα πληπούν όλερ ηιρ 
πποδιαγπαθέρ και διαθέηοςν όλα ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

Ανασώπηζη  από ηο ζσολείο 

 

 

8.30 π.μ. 

 

Άθιξη ζηην πεπιοσή «Θεαηπάκι – Πελεκάνορ» 

 

 

09.00 π.μ 

 

Επιζηποθή ζηο ζσολείο  

 

 

12.30μ.μ 

 

Ο Διεσθσντής 

 

         ΗΛΙΑ ΝΣΕΜΙΡΗ 

 

 
 

       

 

 

 

Ππορ   

 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Ν. ΑΥΑΪΑ 

( για ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα ππορ 

ενημέπωζη ηοςπιζηικών ππακηοπείων)  


