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Αριθμ. Πρφρ.: 431

Πάρρα, 18-12-2015
ΠΡΟ: Δ/ΝΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΦΑΙΑ
(για αμάρρηπη πρημ ιπρξπελίδα πρξο εμημέρφπη ρξςριπρικώμ πρακρξρείφμ)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΚΔΧΗ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΔΚΔΗΛΩΗ ΔΝΔΙΑΥΔΡΟΝΣΟ
Σξ 13ξ Γςμμάπιξ Παρρώμ πρξκηρύππει πρότειρξ διαγφμιπμό, πρα πλαίπια ρηο
129287/Γ2 /2011 απόσαπηο ρξς ΤΠΔΜΘ (ΥΔΚ 2769/2-12-2011 ), για ρημ
πραγμαρξπξίηπη μξμξήμερηο εκπαιδεςρικήο επίπκευηο ρηο Γ΄ράνηο ρξς πτξλείξς πρημ
Βξςλή ρφμ Δλλήμφμ ρημ Παραπκεςή 22 Ιαμξςαρίξς 2016. ρημ επίπκευη, η ξπξία θα
γίμει με βάπη ρξ πρόγραμμα πξς ακξλξςθεί, θα πςμμερέτξςμ 70 μαθηρέο και 4 πςμξδξί
καθηγηρέο.
Π ΡΟΓΡΑ ΜΜΑ
-08.00 π.μ.: Αματώρηπη από ρξ 13ξ Γςμμάπιξ Πάρραο.
-09:45 π.μ.: ράπη πρξμ Ιπθμό ρηο Κξρίμθξς.
-11:45.-15:45: Περιήγηπη πρημ Αρταία Αγξρά ρηο Αθήμαο – Υαγηρό - Πρξερξιμαπία
από ρξςο πςμξδξύο καθηγηρέο για ρημ επίπκευη.
-16.00 έφο 18.00 : Ξεμάγηπη πρη Βξςλή ρφμ Δλλήμφμ.
-18:00: Αματώρηπη από ρημ Αθήμα και επιπρρξσή πρημ Πάρρα με εμδιάμεπη πράπη
πρξμ Ιπθμό ρηο Κξρίμθξς.
-21:30: Δπιπρρξσή πρξ 13ξ Γςμμάπιξ Πάρραο.
ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΗΣΩΝ: 70

ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 04

Πρξϋπξθέπειο πξς πρέπει μα πληρξύμραι:
1. Σξ λεφσξρείξ θα είμαι πρη διάθεπη ρφμ πςμξδώμ καθηγηρώμ και ρφμ μαθηρώμ καθ΄
όλη ρη διάρκεια ρηο εκπαιδεςρικήο επίπκευηο. 2. Σξ ρανιδιφρικό γρασείξ μαζί με ρημ
πρξπσξρά πξς θα ςπξβάλλει πρξ πτξλείξ για μα αμαλάβει ρημ ξργάμφπη ρηο εκδρξμήο,
ςπξτρεξύραι μα καραθέπει απαραίρηρα : α. Υφρξρςπία ρηο άδειαο κςκλξσξρίαο β.
Υφρξρςπία ρξς δελρίξς καραλληλόρηραο γ. Δελρίξ ελέγτξς από ρξ ΚΣΔΟ, δ.Τπεύθςμη
δήλφπη όρι διαθέρει ειδικό πήμα λειρξςργίαο ρξ ξπξίξ βρίπκεραι πε ιπτύ και
ε. Τπεύθςμη δήλφπη όρι ρξ λεφσξρείξ (μα αμαγράσξμραι ξι πιμακίδεο) πληρξί όλξςο
ρξςο όρξςο απσάλειαο και διαθέρει όλα ρα απαραίρηρα έγγρασα (έλεγτξο ΚΣΔΟ, άδεια,
πιπρξπξιηρικό ρελεςραίξς ρετμικξύ ελέγτξς, αμασξρά παλαιόρηραο κ.ά.). 3.ρημ
πρξπσξρά θα αμασέρεραι ρξ πςμξλικό κόπρξο ρηο εκδρξμήο καθώο και ρξ κόπρξο αμά
μαθηρή μαζί με ρξ Υ.Π.Α. 4.Σξ πτξλείξ θα επιλένει ρημ καραλληλόρερη πρξπσξρά με
κριρήρια ξικξμξμικά, πξιξρικά, απσάλειαο. Σξ επιλεγμέμξ ρανιδιφρικό γρασείξ θα
ςπξγράυει ιδιφρικό πςμσφμηρικό με ρξ πτξλείξ, πρξ ξπξίξ θα αμασέρεραι ρηρά και η
απσάλεια απρικήο επαγγελμαρικήο εςθύμηο. Οι πτερικέο πρξπσξρέο θα πρέπει μα
καραρεθξύμ πρξ γρασείξ ρξς Διεςθςμρή ρξς πτξλείξς, μέτρι ρημ Σρίρη 22/12/2015 και
ώρα 11.00 π.μ., πε κλειπρξύο πσραγιπμέμξςο σακέλξςο πξς θα σέρξςμ εμρύπφο ή με
πσραγίδα ρα πρξιτεία ρξς πρξπσέρξμρξο και ρημ έμδεινη «Πρξπσξρά για ρημ μξμξήμερη
επίπκευη πρη Βξςλή ρφμ Δλλήμφμ». Δκπρόθεπμεο πρξπσξρέο και αμριπρξπσξρέο δε θα
γίμξςμ δεκρέο. Δάμ η πρξπσξρά δεμ αμασέρεραι πρα παραπάμφ αμαλςρικά θα θεφρείραι
άκςρη. Σξ τξλείξ διαρηρεί ρξ δικαίφμα ρηο ακύρφπηο ρηο εκδρξμήο, λόγφ μη
πςμπλήρφπηο ρξς απαιρξύμεμξς αριθμξύ μαθηρώμ ή άλληο πξβαρήο αιρίαο (απεργιώμ,
κακξκαιρίαο),τφρίο απξζημίφπη ρξς Σανιδιφρικξύ Γρασείξς.

Ο Διεςθςμρήο

ΝΣΑΥΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΑΣΡΑ, 18/12/2015

