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ΘΕΜΑ:  «Ποξκήορνη εκδήλτζηπ εμδιαθέοξμηξπ για ηημ παοξςή ηανιδιτηικώμ 

ρπηοεζιώμ ζηo πλαίζιξ ηηπ ηεηοαήμεοηπ εκπαιδερηικήπ επίζκεσηπ ηξρ ΓΕΛ 

Καλαβούητμ ζηξ ΚΠΕ Θέομξρ» 

 
1.  Αμηικείμεμξ ηηπ ποξκήορνηπ 

Ακηηθείμεκμ ηεξ πανμύζεξ πνμθήνολεξ είκαη ε πανμπή μεηαθμνηθμύ ένγμο ζηα πιαίζηα 

ηεξ ηεηναήμενεξ εθπαηδεοηηθήξ επίζθερεξ ημο ΓΕΛ Καλαβρύτων ζημ ΚΠΕ Θέρμου. 

 

2. Ποξδιαγοαθέπ 

2.1. Ημεοξμημίεπ διεναγτγήπ ηηπ εκδοξμήπ 

Ημενμμεκία ακαπώνεζεξ 22 Νμεμβνίμο 2018 εμένα Πέμπηε 

Ημενμμεκία επηζηνμθήξ 25 Νμεμβνίμο 2018 εμένα Κονηαθή 

2.2. Αοιθμόπ ζρμμεηεςόμητμ ζηημ εκδοξμή 

Ανηζμόξ μαζεηώκ 28-30  (είθμζη μθηώ έςξ ηνηάκηα) 

Ανηζμόξ ζοκμδώκ-θαζεγεηώκ 3 (ηνείξ) 

ρμξλικόπ ανηζμόξ μαζεηώκ θαη ζοκμδώκ 31-33 (ηνηάκηα έκα έςξ ηνηάκηα 

ηνείξ) 

2.3. Ποόγοαμμα ηηπ εκδοξμήπ  

1η μέοα, 

22 Νξεμβοίξρ 2018, ημέοα Πέμπηη 

 



7:00 Ακαπώνεζε από Καιάβνοηα γηα Θένμμ μέζς Ρίμο-Ακηηννίμο 

9:30 Γπίζθερε ζημκ Κήπμ ηςκ Ηνώςκ ζημ Μεζμιόγγη. 

12.00 Άθηλε –Πνώηε λεκάγεζε ζημ Θένμμ.  

14:00 Τπμδμπή ζημκ λεκώκα – ηαθημπμίεζε αημμηθώκ εηδώκ – γεύμα - 

λεθμύναζε.  

17:00 Μεηάβαζε ζημ ΚΠΓ Θένμμο ζημ Μέγα Δέκηνμ  Γπίζθερε ζημ παηνηθό 

ζπίηη ημο Κμζμά ημο Αηηςιμύ.  Πνώηε εκεμένςζε γηα ημ πνόγναμμα. 

Πανμοζίαζε ημο ΚΠΓ (Πνμβμιή με Videμprojector). ογθνόηεζε μμάδςκ-

γκςνημία-ακάιοζε νόιςκ. Παναιαβή θοιιαδίςκ, οιηθώκ. 

20:30 Δείπκμ θαη ειεύζενμξ πνόκμξ.  

 

2η , μέοα 

23 Νξεμβοίξρ 2018, ημέοα Παοαζκερή 

 

09:00 Πνςηκό θαη ακαπώνεζε γηα ημ δάζμξ (δάζμξ Ανηάξ ζηε Υνοζμβίηζα). 

Γκεμένςζε γηα ηηξ δναζηενηόηεηεξ. Κακόκεξ αζθάιεηαξ. 

10:00 Γθανμμγή ημο πνμγνάμμαημξ ζημ πεδίμ:  Πνμζακαημιηζμόξ ζημ δάζμξ.  

Υεμηθέξ ακαιύζεηξ. Παηπκίδηα ζημ δάζμξ. ομπιήνςζε θύιιςκ ενγαζίαξ.  

Γηθαζηηθό ενγαζηήνη με οιηθά ηεξ θύζεξ. 

13:00 Ακαπώνεζε γηα Θένμμ  

14:00 Γεύμα θαη λεθμύναζε 

17:00 Γνγαζία ζε μμάδεξ ζημκ λεκώκα:  Πνμεημημαζία γηα δεμημονγία 

παναδμηέμο οιηθμύ θαη πανμοζίαζεξ ηεξ επόμεκεξ εμέναξ.  

20:00 Δείπκμ θαη ειεύζενμξ πνόκμξ. 

 

3η ,  μέοα,  

24 Νξεμβοίξρ 2018, ημέοα άββαηξ 

 

9:00 Πνςηκό θαη ζηε ζοκέπεηα επίζθερε ζημκ Ανπαημιμγηθό πώνμ θαη ημ 

Ανπαημιμγηθό μμοζείμ 

11:00 Γνγαζία ζημοξ πώνμοξ ημο ΚΠΓ:  Δεμημονγία ηειηθμύ οιηθμύ από ηηξ 

μμάδεξ ζηα ενγαζηήνηα ημο ΚΠΓ.  

12:00 Σειηθή θμηκή ζοκεδνίαζε:  Πανμοζίαζε ηςκ ενγαζηώκ ηςκ μαζεηηθώκ 

μμάδςκ.  Αλημιόγεζε. 

14:00 Γεύμα θαη λεθμύναζε 

16:00 Γπίζθερε ζηεκ πόιε ημο Αγνηκίμο  

20:00 Δείπκμ θαη ειεύζενμξ πνόκμξ. 

 



4η  μέοα,  

25  Νξεμβοίξρ 2018, ημέοα Κροιακή 

 

8:00 Πνςηκό θαη ζηε ζοκέπεηα επίζθερε ζηεκ Ιενά Μμκή Σςκ Γηζμδίςκ ηεξ 

Θεμηόθμο ή Μμκή Μονηηάξ 

10:00 Ακαπώνεζε γηα επίζθερε θαη λεκάγεζε ζηα θνάγμαηα ημο Καζηναθίμο θαη 

ηνάημο 

12:00 Γπίζθερε θαη λεκάγεζε ζημ Ναό ημο Δία ζημ ηνάημ 

14:00 Γεύμα  

19:00 Άθηλε ζηα Καιάβνοηα 

 

2.4. Μέζα μεηαθξοάπ: Λεςθμνείμ  

 

2.5. Διαμξμή: Καιύπηεηαη από ημ ΚΠΓ Θένμμο 

 

2.6. Ξεμαγόπ: Δεκ απαηηείηαη 

 

2.7. Δεύηεοξπ Οδηγόπ: Δεκ απαηηείηαη  

 

2.8. Αζθάλεια αζηικήπ ερθύμηπ και ηανιδιτηική. 

 Αζθάλεια αζηικήπ ερθύμηπ (ρπξςοετηική): Σμ ακάδμπμ ηαληδηςηηθό 

γναθείμ βάζεη ημο Π.Δ. 339/1996 απαηηείηαη κα είκαη αζθαιηζμέκμ γηα 

αζηηθή-επαγγειμαηηθή εοζύκε. Τπμπνεμύηαη  πνηκ ηεκ ηειηθή θαηαθύνςζε 

ηεξ εθδνμμήξ, κα θαηαζέζεη ζημ ζπμιείμ όια ηα απαναίηεηα έγγναθα πμο 

απμδεηθκύμοκ ηεκ ύπανλε ζύμβαζεξ αζηηθήξ-επαγγειμαηηθήξ  εοζύκεξ ζε 

ηζπύ. ηε ζοκέπεηα ημ ζπμιείμ ζα δηαζηαονώζεη μέζς ημο ΗΑΣΣΑ ηα 

οπμβαιιόμεκα ζημηπεία θαη αθμύ ειεγπζμύκ ζα γίκεη ε ηειηθή 

θαηαθύνςζε ζημ γναθείμ πμο ανπηθά επηιέπζεθε. ε δηαθμνεηηθή 

πενίπηςζε ημ ηαληδηςηηθό γναθείμ θνίκεηαη έθπηςημ. 

 Σανιδιτηική αζθάλιζη: Πνόζζεηε αζθαιηζηηθή θάιορε ελόδςκ ζε 

πενίπηςζε αηοπήμαημξ ή αζζέκεηαξ.  

 

3. Ελάςιζηεπ ποξϋπξθέζειπ 

Σα μπήμαηα πμο ζα πνεζημμπμηεζμύκ γηα ηεκ μεηαθμνά ζα πνέπεη κα πιενμύκ θαη’ 

ειάπηζημκ ηηξ παναθάης πνμδηαγναθέξ. 



3.1. Ποξδιαγοαθέπ ξςημάητμ καη’ ελάςιζηξμ 

• Άνηζηε εζςηενηθή, ελςηενηθή θαη μεπακμιμγηθή θαηάζηαζε ημο μπήμαημξ, 

ζύμθςκα με ηηξ ακηίζημηπεξ πνμδηαγναθέξ ΚΣΓΟ  

• Κιημαηηζμό 

• Μηθνμθςκηθή εγθαηάζηαζε 

• Γπανθή πώνμ γηα απμζήθεοζε απμζθεοώκ. 

• Όια ηα απαηημύμεκα έγγναθα (άδεηα θοθιμθμνίαξ, ΚΣΓΟ, άδεηα 

ελαζθήζεςξ επαγγέιμαημξ μδηθμύ μεηαθμνέα επηβαηώκ, αζθαιηζηήνημ 

ζομβόιαημ) ζε ηζπύ θαηά ηεκ πενίμδμ πναγμαημπμίεζεξ ηεξ εθδνμμήξ. 

 Να ακαθένεηαη μ ανηζμόξ ζέζεςκ  

 

4. Δικαίτμα ζρμμεηξςήπ 

Όια ηα ηαληδηςηηθά γναθεία πμο πιενμύκ όιεξ ηηξ πνμϋπμζέζεηξ ζύμθςκα με ηεκ 

ηζπύμοζα κμμμζεζία. 

 

 

5. Χοόμξπ, ηοόπξπ και ηόπξπ ρπξβξλήπ ητμ ποξζθξοώμ 

Οη πνμζθμνέξ ζα οπμβιεζμύκ ζθναγηζμέκεξ ζηε γναθείμ ημο Δηεοζοκηή ημο 

ζπμιείμο  μέπνη θαη ηεκ Σνίηε 23 Οθηςβνίμο 2018  θαη ώνα 12:00. Πνμζθμνέξ πμο 

οπμβάιιμκηαη με email δεκ γίκμκηαη δεθηέξ. Πένακ ηεξ εμενμμεκίαξ θαη ηεξ ώναξ 

ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ, θαμία πνμζθμνά δεκ ζα γίκεηαη δεθηή. 

 

6. Χοόμξπ και ηόπξπ απξζθοάγιζηπ ητμ ποξζθξοώμ  

Η απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνώκ ζα γίκεη ηεκ Σνίηε  23 Οθηςβνίμο 2018  θαη ώνα 

13:00 ζημ γναθείμ ημο Δηεοζοκηή από ηεκ επηηνμπή αλημιόγεζεξ. 

 

7. Διαδικαζία πξρ επελέγη για ηημ αμάθεζη  

Αλημιόγεζε θαη επηιμγή ηεξ πιέμκ ζομθένμοζαξ από μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνάξ 

με πμημηηθά θνηηήνηα. 
 

8. Ρήηοα ζρμμεηξςήπ: Πμζμζηό πμο ακηηζημηπεί ζημ 70% ημο ζοκμιηθμύ θόζημοξ 

ζα θαηαβιεζεί ηεκ παναμμκή ηεξ ακαπώνεζεξ εκώ πμζό πμο ακηηζημηπεί ζημ 30% 

ημο ζοκμιηθμύ θόζημοξ ζα απμδμζεί μεηά ημ πέναξ ηεξ εθπαηδεοηηθήξ επίζθερεξ. 

 

Η ποξζθξοά θα πεοιλαμβάμει: 



 Έγγναθα πμο απμδεηθκύμοκ ηεκ ύπανλε ζύμβαζεξ αζηηθήξ-επαγγειμαηηθήξ  

εοζύκεξ ζε ηζπύ & Τ.Δ όηη ε αζθάιεηα αζηηθήξ εοζύκεξ θαιύπηεη ηα άημμα ηεξ 

εθδνμμήξ θαη δεκ έπεη λεπεναζηεί ημ όνημ  ηεξ ηζπύμξ ηεξ. 

 Πνόζζεηε Αζθάιηζε θάιορεξ ελόδςκ ζε πενίπηςζε αηοπήμαημξ ή αζζέκεηαξ με 

ζαθή ακαθμνά ζηα αζθαιηδόμεκα πμζά. 

 Ση ζρμξλική ηιμή ηξρ ξογαμτμέμξρ ηανιδιξύ αλλά και ηημ επιβάορμζη αμά 

μαθηηή. Οι παοαπάμτ ηιμέπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξρμ και ηξ Φ.Π.Α. θαη κα 

πενηέπμκηαη: δηόδηα, θόνμη ή ηέιε  θαη γεκηθά μπμηαδήπμηε επηβάνοκζε επηβάιιεηαη 

από ηηξ ημπηθέξ ανπέξ ηςκ ηόπςκ δηέιεοζεξ. 

 Τπεύζοκε δήιςζε όηη ημ Σαληδηςηηθό Γναθείμ δηαζέηεη εηδηθό ζήμα ιεηημονγίαξ, ημ 

μπμίμ βνίζθεηαη ζε ηζπύ. 

Ποξζθξοέπ πξρ δεμ πληοξύμ όλα ηα κοιηήοια και ςτοίπ ηα απαοαίηηηα ζρμξδερηικά 

έμηρπα, θα απξοοίπηξμηαι. 

Σμ πμιείμ δηαηενεί ημ δηθαίςμα ηεξ αθύνςζεξ ηεξ εθδνμμήξ, ιόγς με ζομπιήνςζεξ 

ημο ανηζμμύ μαζεηώκ, με έγθνηζεξ ηεξ μεηαθίκεζεξ ή ιόγς άιιεξ ζμβανήξ αηηίαξ 

(απενγηώκ, θαθμθαηνίαξ, θιείζημμ ζοκόνςκ, θιπ) πςνίξ απμδεμίςζε ημο Σαληδηςηηθμύ 

Γναθείμο. ε αοηήκ ηεκ πενίπηςζε ημ γναθείμ οπμπνεμύηαη ζηεκ επηζηνμθή 

πνμθαηαβμιήξ πμο ηοπόκ έπεη θαηαβιεζεί. 

 

 

9. Ιζςύξρζα μξμξθεζία 

Η αλημιόγεζε ζα γίκεη ζύμθςκα με ημ άνζνμ 13 ηεξ Τ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ημο 

ΦΓΚ 681 ηΒ/2017 

 

Ο Δηεοζοκηήξ 

 

 

 

πακόξ Βαζίιεημξ 
 


		2018-10-18T11:43:42+0300
	SPANOS VASILEIOS




