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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση                    :    Ειρήνης & Φιλίας 
29, 
Τ.Κ.                               :    26500  Δεμένικα 
Πληροφορίες                :    Μαυρουδής Φώτιος 
Τηλέφωνο                     :    2610-522929 
Τηλεομοιότυπο             :    2610-525765 
Ηλεκτρον. Διεύθυνση   :   lyk-deme@sch.gr 

 
 

 

 

 

 
         Δεμένικα :05/11/2016   

         Αριθμ. Πρωτ. :  1707  

 

 
             

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει και θα διοργανώσει την πολυήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή της Γ ΄τάξεως του Λυκείου  με προορισμό την πόλη της 

Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.12928/Γ2 ΦΕΚ 2769/2011 Υ.Α. «ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 

 

 Το Γενικό Λύκειο Δεμενίκων (σύμπραξη με τις Λ.Τ. Φαρρών) προκηρύσσει διαγωνισμό 

για την ανάδειξη αναδόχου, που θα διοργανώσει και θα αναλάβει την υλοποίηση πολυήμερης 

(διάρκειας 5 ημερών) εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξεως του Λυκείου. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. 

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

6η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από το χώρο του Λυκείου (ώρα 

06:30 π.μ.) με προορισμό τη Θεσσαλονίκη 

mailto:lyk-deme@sch.gr
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

(4) ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ) 

 

10η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 –ΗΜΕΡΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ( ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(μαθητές / καθηγητές) 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: περίπου 100 

 (σύμπραξη ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ και 

Λ.Τ. ΦΑΡΡΩΝ) 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 6 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΣΤΕΡΩΝ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΜΕΧΡΙ 80-90 

ΔΩΜΑΤΙΩΝ. 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΔΙΚΛΙΝΑ-ΤΡΙΚΛΙΝΑ-ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ. 

     6       ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ 

ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α  ΔΥΟ (02) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, 

παρακολούθηση 

εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, 

κτλ.) 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 

ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι προδιαγραφές που ορίζονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (απαιτήσεις προσφοράς) είναι οι 

ακόλουθες: 

 

Β1) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

 Η μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών θα είναι χερσαία. Το  προσφερόμενο 

όχημα-λεωφορείο να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Άριστη εσωτερική και εξωτερική κατάσταση σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

του ΚΤΕΟ 
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 Κλιματισμό 

 Ζώνες ασφαλείας 

 Μικροφωνική εγκατάσταση 

 Επαρκή χώρο για εναποθήκευση αποσκευών 

 Φαρμακείο-Σφυράκια θραύσης κρυστάλλων 

 Βασικά εργαλεία επισκευής/συντήρησης και εφεδρικό τροχό 

 Άδεια κυκλοφορίας εκδόσεως 2000 και μεταγενέστερη 

 Πρόσφατο και σε ισχύ ΚΤΕΟ 

 Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (για αστική ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

επιπροσθέτως να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ίδιες ζημίες των οχημάτων και να 

παρέχεται κάλυψη για τους επιβαίνοντες). 

 Οι οδηγοί να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης Δ΄ κατηγορίας σε ισχύ και εμπειρία 

τουλάχιστον 15 ετών. 

 

 

Β2) ΔΙΑΜΟΝΗ 

Οι μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί θα διαμείνουν σε κατάλυμα κέντρο της πόλης της 

Θεσσαλονίκης.. Οι προδιαγραφές που ορίζονται για τη διαμονή εκπαιδευτικών και μαθητών είναι 

οι ακόλουθες: 

 Διαμονή σε ξενοδοχιακή μονάδα τριών (3) αστέρων τουλάχιστον, που να διαθέτει 

μέχρι 80-90 δωμάτια και να έχει λάβει βαθμολογία τουλάχιστον «8» στους 

ιστότοπους on line κρατήσεων καταλυμάτων (booking κ.λ.π.). Θα απορριφθούν οι 

προσφορές που προτείνουν ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενώνες ή οποιουδήποτε 

άλλου τύπου κατάλυμα ή ξενοδοχεία με περισσότερα από 80-90 δωμάτια. 

 Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών θα πρέπει να 

διαθέτουν νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές και να πληρούν 

τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα 

θέρμανση, ζεστό νερό, μπάνιο εντός των δωματίων και να προσφέρουν υποχρεωτικά 

πρωινό εντός της μονάδας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που προτείνουν τη 

κατάτμηση των μαθητών σε διαφορετικά καταλύματα, ακόμα και αν είναι όμορα.  
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 Θα πρέπει να διατεθούν   κλίνες για τη διαμονή των μαθητών σε δωμάτια δίκλινα, 

τρίκλινα, τετράκλινα. Επίσης θα πρέπει να διατεθούν  κλίνες για τους εκπαιδευτικούς σε 

μονόκλινα δωμάτια. Αποκλείονται τα πτυσσόμενα κρεβάτια για τους μαθητές . 

 Η λειτουργία της reception  να είναι σε 24ωρη βάση  

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η ουσιαστική κράτηση των δωματίων από τον 

διοργανωτή, και όχι η διαθεσιμότητά τους. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής αδυνατεί να 

προσφέρει το ξενοδοχείο που αναφέρει στην προσφορά του, τότε η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

 

 Κάθε τουριστικό γραφείο  θα προτείνει έως  τρία καταλύματα, για την αποτελεσματικότερη 

έρευνα, αξιολόγηση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών. 

 

Β3) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

(Π.Δ.339/1996 &90/314/ ΕΟΚ-Ευρωπαϊκή Οδηγία)  

Η  εκδρομή καλύπτεται  υποχρεωτικά από ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 

τόσο για τους συμμετέχοντες μαθητές όσο και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. 

 

Β4)ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  

Η  εκδρομή θα καλύπτεται από ασφάλεια ατυχήματος για τους συμμετέχοντες μαθητές. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να καλύπτει τον κάθε συμμετέχοντα μαθητή, σε περίπτωση ατυχήματος, 

με τα εξής όρια: μέχρι 150 ευρώ για φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη, μέχρι 6000 ευρώ για 

μόνιμη ολική ανικανότητα και μέχρι 6000 ευρώ για θάνατο.  

 

Β5)ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(Ν.2160/1993) 

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. 

 

Β6)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής θα ανακοινωθεί με την υπογραφή της σύμβασης.  

Γ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
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 Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα αναλάβει την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης θα 

υπογράψει σύμβαση σύμφωνα με την σύμβαση που προτείνει ο Η.Α.Τ.Τ.Α., σε εφαρμογή του 

Π.Δ. 339/1996 και της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα οργανωμένα ταξίδια. 

 Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πιστοποιηθεί από τον  Η.Α.Τ.Τ.Α.  η ύπαρξη σε 

ισχύ σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης για τη συγκεκριμένη εκδρομή, με τις 

ελάχιστες προβλεπόμενες από τη νομοθεσία καλύψεις. Συγκεκριμένα α)κάλυψη αστικής ευθύνης 

από λάθη και παραλείψεις του τουριστικού γραφείου κατά την άσκηση του επαγγέλματός του με 

νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα  ασφαλιστική εταιρεία. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει τυχόν 

αξιώσεις του καταναλωτή , οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 

της σύμβασης και β) σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του τουριστικού γραφείου 

κάλυψη, πέραν των αξιώσεων, της υποχρέωσης επιστροφής των καταβληθέντων και της 

επιστροφής της περιβαλλοντικής ομάδας. Σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν επιβεβαιώσει την 

ύπαρξή της, η προσφορά απορρίπτεται. 

 Το ταξιδιωτικό γραφείο θα λάβει ως προκαταβολή το ποσό των 1000 ευρώ και θα 

εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη με κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασμό που θα υποδείξει. 

 Παρακαλούμε οι υπεύθυνοι των γραφείων να μην επικοινωνούν με τη σχολική 

μονάδα, παρά μόνο εάν χρειάζονται πληροφορίες  που δεν αναφέρονται στη παρούσα 

προκήρυξη και είναι αναγκαίο να δοθούν διευκρινήσεις.  

 Τα ταξιδιωτικά γραφεία που θα καταθέσουν τη προσφορά τους, οφείλουν να 

καταθέσουν κλειστή προσφορά    έως την   8/12/2016, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:30 μ.μ. στη 

σχολική μονάδα. Τη Πέμπτη, 8/12/2016 και ώρα 12:00 μ.μ. θα συνεδριάσει η Επιτροπή 

Αξιολόγησης προσφορών.  

 

Τα ταξιδιωτικά γραφεία οφείλουν να καταθέσουν: 

 
1) ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  στην οποία να αναφέρεται η ονομασία, η τοποθεσία , η 

κατηγορία του ξενοδοχείου, ο αριθμός δωματίων και κλινών που διαθέτει, η συνολική τιμή 

του οργανωμένου ταξιδιού, η επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα σταλούν 

με fax ή με email. (Να κατατεθεί το πρωτότυπο). 

2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ. 
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3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

4) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ).ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

5) ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  . 

6) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΗΑΤΤΑ . 

Ο φάκελος των προσφορών που δε θα περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία, θα 

απορρίπτεται. 

 

 

Σημειώνεται πως το συνολικό κόστος οικονομικής προσφοράς σε συνδυασμό με την 

ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι τα μοναδικά κριτήρια αξιολόγησης του παρόντος 

διαγωνισμού. 

 

Η σχολική κοινότητα θα ενημερώσει τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών σε ειδική 

συνάντηση για το ύψος των προσφορών και πριν την ανάθεση της εκπαιδευτικής εκδρομής σε 

διοργανωτή. Σε περίπτωση αδυναμίας των Γονέων και Κηδεμόνων να ανταποκριθούν οικονομικά, 

τότε η εκπαιδευτική εκδρομή ματαιώνεται και κατ΄ επέκταση και ο παρών διαγωνισμός. Σε αυτή 

την περίπτωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σχετικό δελτίο τύπου. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΦΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1
 

 (Βάσει του από 20.12.2011 Μνημονίου-Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού  και ΗΑΤΤΑ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 339/1996 και της 

Υ.Α. 129287/Γ2/2011) 

 

 

Αποστέλλεται από τον Διευθυντή του σχολείου στον ΗΑΤΤΑ, μαζί με αντίγραφο του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου, για διασταύρωση των υποβαλλόμενων στοιχείων: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (συμπληρώνονται από το σχολείο): 

 

Σχολείο:  

Προορισμός εκδρομής:  

Ημερομηνία επιστροφής:  

Αριθμός ατόμων:.  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

για κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης και περίπτωσης αφερεγγυότητας ή πτώχευσης για τη συγκεκριμένη 

εκδρομή, σύμφωνα με το Π.Δ. 339/1996 

 

Στοιχεία (συμπληρώνονται από το τουριστικό γραφείο): 

 

Τουριστικό γραφείο:   

 

Ασφαλιστική εταιρεία:   

 

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου:  

  

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου ασφαλιστικής εταιρείας : 

 

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή πρακτορείου (όνομα, τηλέφωνο, email):  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Στοιχεία (συμπληρώνονται από το τουριστικό γραφείο): 

 

Τουριστικό γραφείο:   

 

Ασφαλιστική εταιρεία:   

 

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου:  

  

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου ασφαλιστικής εταιρείας : 

 

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή πρακτορείου (όνομα, τηλέφωνο, email):  

                                                 
1
 Ή «Εκπαιδευτικής Επίσκεψης-Μετακίνησης» ή «Εκπαιδευτικής ανταλλαγής και αδελφοποίησης» ή «Μετακίνησης Μαθητών στο 

πλαίσιο Ευρωπαϊκού ή άλλου Προγράμματος  ή δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας» ή «Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων», 

ανάλογα με την περίπτωση. 
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