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ΠΕΡ. Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΥΑΪΑ 

 
ΠΡΟ: 

    

 
 
 
 

  
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΟΤ 
ΠΡΑΚΣΟΡΕ 

  

1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ 
 

    

Σατ. Δ/νση : σν/σμός Νικ. Πλαστήρα       
Σατ. Θσρίδα : 73        Σ.Κ. 25100       
Σηλέυωνο : 26910-23917            
Fax:             26910-61454       
email: mail@1epal-aigiou.ach.sch.gr       

 

ΘΕΜΑ: «Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για μονοήμεπη εκπαιδεςηική 

εκδπομή ηος 1
ο
 ΕΠΑΛ Αιγίος ζηο Νομιζμαηικό Μοςζείο ζηην Αθήνα »  

 

 

Σο ζσολείο μαρ πποηίθεηαι να ππαγμαηοποιήζει μονοήμεπη εκπαιδεςηική 

εκδπομή ζηο Νομιζμαηικό Μοςζείο ζηην Αθήνα  ζηιρ 28/02/2017 ημέπα Τπίηη και 

ώπα 8:30 π.μ.  μέσπι 21.30. 

ηην εκδπομή θα ζςμμεηέσοςν 39 μαθηηέρ και 3 εκπαιδεςηικοί. 

Για ηο λόγο αςηό πποκηπύζζοςμε εκδήλωζη ενδιαθέπονηορ με κλειζηέρ πποζθοπέρ 

ζύμθωνα με ηην 129287/γ2/2011 Τποςπγική Απόθαζη πος δημοζιεύηηκε ζηο ΦΔΚ 

2769/η.  Β΄/02-12-2011 για ηη μεηακίνηζη ηων εκπαιδεςηικών και μαθηηών. 

Πρόγραμμα εκδρομής: 

 8:30 π.μ. Ανασώπηζη από ηο σολείο 

 10:00 – 10:30 ηάζη ζηο Κιάηο  

 12:00 Άθιξη ζηην Αθήνα 

 12:00 – 13:30 Ξενάγηζη ηων μαθηηών ζηο Νομιζμαηικό Μοςζείο 

 13:45 ςγκένηπωζη μαθηηών και ανασώπηζη από ηο Νομιζμαηικό Μοςζείο  

 14:00 - 17:30 Δλεύθεπορ σπόνορ για θαγηηό και πεπιήγηζη ζηα αξιοθέαηα ηος 

κένηπος ηηρ Αθήναρ (εναλλακηικά ζε πεπίπηωζη βποσήρ θα μεηαβούμε ζηο 

ζςγκπόηημα mall ) 

 18:00 Ανασώπηζη από ηην Αθήνα 

 19:30 – 20:00 ηάζη ζηο Κιάηο 

 21:30  Άθιξη ζηο σολείο 

Μεηαθοπά:  

Θα γίνει με λεωθοπείο/α, ο απιθμόρ ηων θέζεων ηος/ηων οποίος/ων θα 

αναγπάθεηαι ζηην πποζθοπά και θα πληπεί/οςν  ηιρ πποϋποθέζειρ ηος νόμος 

(έλεγσορ ΚΣΔΟ, άδεια, πιζηοποιηηικό ηελεςηαίος ηεσνικού ελέγσος, αναθοπά 

παλαιόηηηαρ κλπ.). Ο διοπγανωηήρ (γπαθείο ηαξιδίος) αναλαμβάνει ηην 

ςποσπεωηική Αζθάλιζη Δςθύνηρ Γιοπγανωηή, ζύμθωνα με ηην κείμενη 

νομοθεζία και ηην Τ.Α. 129287/Γ2/2011. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

                   

 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 ΠΕΡ. Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ   

  Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΥΑΪΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 



Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ έωρ ηην Δεστέρα 

06/02/2017  και ώρα 11:30 π.μ. ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή ηος 1
ος

 ΔΠΑΛ Αιγίος.  

 

Η πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει: 

 Ση ζςνολική ηιμή ηος οπγανωμένος ηαξιδιού καθώρ και ηην ανά μαθηηή 

επιβάπςνζη. Οι παπαπάνω ηιμέρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνοςν Φ.Π.Α. 

 Τπεύθςνη δήλωζη όηι ηο γπαθείο ηαξιδιού διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, 

ηο οποίο βπίζκεηαι ζε ιζσύ. 

Γεν γίνονηαι δεκηέρ ηλεκηπονικέρ αποζηολέρ. Η αξιολόγηζη θα ππαγμαηοποιηθεί ηην  

Δεστέρα 06/02/2017  και ώρα 13:00 ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή. 

  

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

Παναγιωηακόποςλορ Υαπάλαμπορ 

        Μησανολόγορ 


