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Πνμθήνολε εθδήιωζεξ εκδηαθένμκημξ 
Τμ 2o Γομκάζημ Κμδάκεξ απμθάζηζε (Πνάλε ημο Σ.Δ.39 /15-11-2018 ηνηήμενε εθπαηδεοηηθή εθδνμμή ηςκ 

μαζεηώκ ηεξ Γ΄ Γομκαζίμο ημο ζπμιείμο από ηε Δεοηένα 17 Δεθεμβνίμο 2018 έςξ ηεκ Τεηάνηε 19 

Δεθεμβνίμο 2018 ζηεκ Αζήκα,  με ζθμπό ηεκ επίζθερε ζηε Βμοιή ηςκ Γιιήκςκ. Ε μεηαθίκεζε ζα γίκεη με 

ημονηζηηθό ιεςθμνείμ θαηά ηα πνμβιεπόμεκα ζηεκ οπ΄ανηζμ.33120/ΓΔ4 Υ.Α.(ΦΓΚ 681/2017).  

Καιμύκηαη μη θαηά ημ κόμμ δηθαημύπμη πμο εκδηαθένμκηαη, κα θαηαζέζμοκ ωξ ηε Δεοηένα 26-11-2018 

θαη ώνα 11:00 ΚΛΕΙΣΕ ηηξ πνμζθμνέξ ημοξ, με επηζοκαπηόμεκα ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά ζε 

πνςηόηοπε μμνθή, θαη όπη με ηειεμμμημηοπία ή μέζς ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο ζημ 2μ Γομκάζημ 

Κμδάκεξ ιαμβάκμκηαξ οπόρε ηα ελήξ: 

- Ημενμμεκίεξ μεηαθίκεζεξ: Δεοηένα 17 Δεθεμβνίμο 2018 έςξ θαη ηεκ Τεηάνηε 19 Δεθεμβνίμο 2018- 

Πνμμνηζμόξ: Αζήκα (επίζθερε ζηε Βμοιή) 

- Πνόγναμμα εθδνμμήξ (ζοκμπηηθά): 
Δεοηένα  17/12,                 7:00 π.μ.:  Ακαπώνεζε από ημ ζπμιείμ 

                                           3:00 μ.μ.: Άθηλε ζηεκ Αζήκα 

                                           4:00-5:00μ.μ. : Ταθημπμίεζε ζηα δςμάηηα-Ξεθμύναζε 

                                           5:00 – 7:00μ.μ. Γπίζθερε ζηε Βμοιή 

                                           8:00 μ.μ: Δείπκμ θαη ύπκμξ ζημ λεκμδμπείμ                                      

Σνίηε 18/12                       8:00-9:00π.μ.: Πνςηκό ζημ λεκμδμπείμ 

                                           10:00 π.μ.-1:30μ.μ.: Γπίζθερε θαη λεκάγεζε ζημ Μμοζείμ Αθνόπμιεξ θαη  

                                           ζηεκ Αθνόπμιε 

                                           2:00μ.μ. Γεύμα ζημ λεκμδμπείμ 

                                           3:00 μ.μ.- 5:00μ.μ. Ξεθμύναζε 

                                           5:00μ.μ.-7:00μ.μ.  Δάππεημ – Έθζεζε Da Vinci ζημ Γθάδη  

                                           9:00 π.μ. -  11:30 μ.μ. Δείπκμ εθηόξ λεκμδμπείμο  

Σεηάνηε 19/12                  8:30 – 9:30 π.μ. Πνςηκό 

10:30 π.μ. : Ακαπώνεζε από ημ λεκμδμπείμ θαη άθηλε ζημ Κέκηνμ Πμιηηηζμμύ Γιιεκηθόξ 

Κόζμμξ Σηαύνμξ Νηάνπμξ                                                

12:30 μ.μ.-14:00 μ.μ.: Γεύμα θαη ακαπώνεζε γηα Κμδάκε 

                                                22:00μ.μ. Άθηλε ζημ ζπμιείμ 

- Πνμβιεπόμεκμξ ανηζμόξ ζομμεηεπόκηωκ: Μαζεηέξ: 61 - Ανπεγόξ θαη ζοκμδμί θαζεγεηέξ: 4  

ύκμιμ: 65 άημμα. 

Από ημ Τμονηζηηθό γναθείμ πμο ζα ακαιάβεη ηε μεηαθίκεζε δεηείηαη ε θαηάζεζε πνμζθμνώκ γηα:  

1) Μεηαθμνά με 1 Λεωθμνείμ από ηεκ Κμδάκε ζηεκ Αζήκα, θαη ακηηζηνόθωξ πμιοηειέξ, θιημαηηδόμεκμ 

πμο κα πιενμί ηηξ απαηημύμεκεξ πνμδηαγναθέξ (ζύμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία, δειηίμ 

θαηαιιειόηεηαξ, ΚΤΓΟ, δώκεξ αζθαιείαξ, θιπ.). Τμ Λεςθμνείμ πνέπεη κα είκαη ζηεκ απμθιεηζηηθή δηάζεζε 

ημο Σπμιείμο όιμ ημ 24ςνμ, θαζ' όιε ηε δηάνθεηα ηεξ εθδνμμήξ γηα ηηξ μεηαθηκήζεηξ ηςκ μαζεηώκ, όπμηε 

αοηό δεηεζεί από ημοξ ζοκμδμύξ θαζεγεηέξ, αθόμε θαη ζε θάπμηεξ έθηαθηεξ πενηπηώζεηξ μεηαθηκήζεςκ 

εκηόξ ηεξ πόιεξ ηςκ Αζεκώκ ή θαη ζε θμκηηκέξ απμζηάζεηξ από ηεκ πόιε. Τμ Τμονηζηηθό γναθείμ 

δεζμεύεηαη γηα ηεκ άρμγε ζομπενηθμνά ημο μδεγμύ, ημ όηη δε ζα θαπκίδεη ζημ ιεςθμνείμ θαη ηεκ άνηζηε 

ζοκενγαζία ημο με ημοξ ζοκμδμύξ θαζεγεηέξ. Οπμηαδήπμηε πανέθθιηζε ζοκηζηά ιόγμ απόννηρεξ ημο 

ζογθεθνημέκμο Τμονηζηηθμύ γναθείμο από μειιμκηηθή μεηαθίκεζε ηςκ μαζεηώκ ημο Σπμιείμο.  
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2) Δηαμμκή ηωκ μαζεηώκ ζηηξ 17/12 θαη 18/12/2018 ζε θεκηνηθό λεκμδμπείμ ηεξ πόιεξ ηωκ Αζεκώκ 

(θαηά πνμηίμεζε ζηεκ Πιάθα, ζημ ύκηαγμα ή θμκηά ζημ Μμοζείμ Αθνόπμιεξ), ηεζζάνωκ αζηένωκ 

(4*), ζε δίθιηκα δωμάηηα θαη ηνίθιηκα, με ημ δηθό ημοξ μπάκημ, όια ζημκ ίδημ όνμθμ/πηένογα ημο 

λεκμδμπείμο. Όιμη μη θμηκόπνεζημη πώνμη ημο λεκμδμπείμο (εθηόξ από πηζίκεξ) πνέπεη κα είκαη ζηεκ 

δηάζεζε ημο ζπμιείμο, ζε πιήνε ιεηημονγία θαηά ηε δηαμμκή θαη ημ λεκμδμπείμ πνέπεη κα πιενμί όιεξ ηηξ 

απαναίηεηεξ πνμϋπμζέζεηξ γηα ηεκ εύνοζμε δηαμμκή (ζένμακζε, δεζηό κενό, θαζανηόηεηα θιπ). Ε πανμοζία 

ηδηςηηθμύ θνμονμύ ή ζονςνμύ ζημ λεκμδμπείμ ζα αλημιμγεζεί ζεηηθά. Σηεκ πνμζθμνά ημο Τμονηζηηθμύ 

γναθείμο πνέπεη κα ακαθένεηαη ημ όκμμα, ε ημπμζεζία/δηεύζοκζε θαη ε ηζημζειίδα ημο πνμηεηκόμεκμο 

λεκμδμπείμο (εθόζμκ αοηή οπάνπεη). 

3) Ημιδιατροφή: Πνωηκό εκηόξ ημο λεκμδμπείμο,έκα δείπκμ ζηηξ 17/12 θαη έκα γεύμα ζηηξ 18/12 

(λεπωνηζηά ε ηημή θαη΄άημμμ γηα ημ γεύμα). 

4) Η μεηαθίκεζε, δηαμμκή ζε 4 μμκόθιηκα δωμάηηα, ημ πνωηκό θαη ηα γεύμαηα ηωκ 4 ζοκμδώκ 

θαζεγεηώκ πνέπεη κα είκαη δωνεάκ θαη κα μεκ επηβανύκεη ημοξ μαζεηέξ. 

5) Τπμπνεωηηθή Αζθάιηζε Αζηηθήξ Επαγγειμαηηθήξ Εοζύκεξ (ανηζμόξ αζθαιηζηενίμο ζομβμιαίμο) θαη 

θαη' άημμμ (όπη θαηά ιεςθμνείμ) επηβάνοκζε . 

6) Κόζημξ πνόζζεηεξ αζθάιηζεξ πμο θαιύπηεη ηα έλμδα ζε πενίπηωζε αηοπήμαημξ ή αζζέκεηαξ όιωκ 

ηωκ εθδνμμέωκ θαη θαη' άημμμ (όπη θαηά ιεωθμνείμ) επηβάνοκζε (πνμαηνεηηθή επηιμγή ημο πμιείμο). 

7) Μαδί με ηεκ πνμζθμνά, θάζε ημονηζηηθό γναθείμ ζα πνέπεη κα θαηαζέζεη θαη οπεύζοκε δήιωζε όηη 

δηαζέηεη εηδηθό ζήμα ιεηημονγίαξ ημ μπμίμ βνίζθεηαη ζε ηζπύ. 

8) Σηηξ πνμζθμνέξ κα ακαθένεηαη ε ηειηθή ηημή θαηά άημμμ (ζομπενηιαμβακμμέκςκ όιςκ ηςκ θναηήζεςκ 

θαη ημο ΦΠΑ). 

Οη πνμζθμνέξ ζα ακμηπημύκ πανμοζία όζςκ εκδηαθενμμέκςκ επηζομμύκ κα πανεονεζμύκ, από ηεκ 

επηηνμπή πμο ζοζηάζεθε με βάζε ηεκ Γγθύθιημ 12987/Γ2/2011, ηε Δεοηένα 26/11/2017, θαη ώνα 

11:00 π.μ. ζημ γναθείμ ημο Δηεοζοκηή ημο 2μο Γομκαζίμο. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1ε: Σε πενίπηςζε έθηαθηεξ με ζομμεημπήξ μνηζμέκςκ μαζεηώκ ιόγς αζζέκεηαξ ημ 

Σπμιείμ δηαηενεί ημ δηθαίςμα αθύνςζεξ ηεξ εθδνμμήξ ιόγς με ζομπιήνςζεξ ημο απαηημύμεκμο ανηζμμύ 

μαζεηώκ ή ιόγς άιιεξ ζμβανήξ αηηίαξ, πωνίξ απμδεμίωζε ημο Σμονηζηηθμύ Γναθείμο.  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2ε: Ο Δηαγςκηζμόξ είκαη μεημδμηηθόξ με πμημηηθά θνηηήνηα. Τμ Σπμιείμ ζα επηιέλεη 

ιαμβάκμκηαξ οπόρε θαη ηηξ δύμ αοηέξ παναμέηνμοξ (ζπέζε πμηόηεηαξ-ηημήξ). Σημ ηδηςηηθό ζομθςκεηηθό, 

πμο ζα ζοκηαπζεί με ζοκενγαζία ηςκ δύμ πιεονώκ, ζα θαηαγνάθμκηαη με ιεπημμένεηα όιεξ μη πανμπέξ ημο 

Γναθείμο (με βάζε ηεκ πανμύζα πνμθήνολε)  

                                                                        

                                                                                                                Ο Γιευθυντής  

          Τζηημύναξ Γεώνγημξ 

  

 

 


