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Τμ Γομκάζημ  Κνόθμο  μνγακώκεη  εθπαηδεοηηθή   επίζθερε ζηα  πιαίζηα  πενηβαιιμκηηθμύ  

πνμγνάμμαημξ πμο  οιμπμηεί  ηεκ   ζπμιηθή  πνμκηά  2016-2017  ζημ  ΚΠΓ Φηιηππηάδαξ πμο  

ακήθεη  ζημκ κμμό  Πνέβεδαξ   ζηηξ  5-6  Απνηιίμο   2017 θαη   θαιεί με βάζε ηεκ εγθύθιημ 

129287/Γ2/2-12-2011(B΄2769)  ημοξ  εκδηαθενόμεκμοξ (ημονηζηηθά-ηαληδηςηηθά  γναθεία), 

πμο επηζομμύκ  κα  ζομμεηέπμοκ  ζηεκ  δηαδηθαζία επηιμγήξ, κα  οπμβάιιμοκ  ηεκ  πνμζθμνά  

ημοξ  ζε ζθναγηζμέκμ  θάθειιμ   (δεμ θα  γίμξρμ  δεκηέπ ποξζθξοέπ εκποόθεζμεπ ή 

αρηέπ πξρ  θα  έςξρμ ζηαλεί   μέζω  mail ή fax) μέπνη  ηεκ Πέμπηε   2 Φεβνμοανίμο 

2017  ώνα 12:30   μ.μ.  ζημ  γναθείμ ημο Δηεοζοκηή  ημο Γομκαζίμο Κνόθμο. Οη  πνμζθμνέξ 

ζα ακμηπημύκ ζημ γναθείμ ημο  Δηεοζοκηή  ηεκ  ίδηα μένα  ζηηξ 12:45 π.μ. πανμοζία  όιςκ 

ηςκ εκδηαθενμμέκςκ 

  

Οη  πνμζθμνέξ  ζα πνέπεη  κα  γίκμοκ  ζύμθςκα  με  ηα παναθάης θνηηήνηα: 

 Η  πνμζθμνά   ζα  πνέπεη  κα πενηιαμβάκεη  ηε μεηαθμνά   ηςκ μαζεηώκ   θαη  ηςκ  

ζοκμδώκ  εθπαηδεοηηθώκ   από  ημ  Γομκάζημ  Κνόθμο  πνμξ  ημ  ΚΠΓ  

Φηιηππηάδαξ, ηε  μεηαθίκεζε  ημοξ  πνμξ  θαη  από  ημ  πεδίμ  δνάζεξ    ζημ  μπμίμ  

ζα  πναγμαημπμηήζμοκ δναζηενηόηεηεξ  θαη  ηηξ  δύμ  εμένεξ,   θαζώξ  θαη  ηεκ  
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επηζηνμθή  μαζεηώκ  θαη  ζοκμδώκ  θαζεγεηώκ  από  ημ ΚΠΓ  Φηιηππηάδαξ  πνμξ  

ημ  ζπμιείμ. 

 Ημένεξ  ακαπώνεζεξ θαη  επηζηνμθήξ  ακηίζημηπα  μνίδμκηαη μη : Τεηάνηε  5  

Απνηιίμο  2017  θαη  Πέμπηε 6   Απνηιίμο  2017   

 Σοκμιηθά  ζα  ζομμεηάζπμοκ  35  μαζεηέξ  θαη 4 ζοκμδμί  θαζεγεηέξ 

 Όζμκ  αθμνά  ηεκ  δηαμμκή  ηςκ  μαζεηώκ , αοηή  ζα  μνγακςζεί  από  ημ  ΚΠΓ 

Φηιηππηάδαξ  θαη  δεκ  ζα  επηβανοκζμύκ  μη  μαζεηέξ  

 Τμ  πνόγναμμα  ηεξ  εθπαηδεοηηθήξ  επίζθερεξ είκαη  ημ  αθόιμοζμ: 

     - Ακαπώνεζε  από  ημ Γομκάζημ  Κνόθμο  ηεκ Τεηάνηε 5 Απνηιίμο  2017  ζηηξ 

7:30 π.μ.   

      -Άθηλε  ζηεκ πόιε  ηςκ Ιςακκίκςκ θαη  ζογθεθνημέκα  ζηεκ  ιίμκε  γηα  ηεκ  

μειέηε  ηεξ  παναιίμκηαξ  πενημπήξ    

     -Γπίζθερε  ζημκ  Ανπαημιμγηθό  πώνμ  ηεξ Δςδώκεξ  

     -Γπόμεκμξ  ζηαζμόξ   μη  εγθαηαζηαζεηξ  ημο  ΚΠΓ  Φηιηππηάδαξ  

 Γηα  ηηξ  δύμ  μένεξ ημ  ζπμιείμ  ζα   αθμιμοζήζεη   ημ  πνόγναμμα  ημο  ΚΠΓ  

Φηιηππηάδαξ  με   ενγαζίεξ  ηόζμ  ζημκ  πώνμ  ημο  ΚΠΓ  όζμ  θαη ζημ πεδίμ  πμο 

απέπεη πενίπμο  40  πιμ. από  ημ ΚΠΓ. 

 -Ακαπώνεζε   μεηά  ηεκ  ιήλε  ημο  πνμγνάμμαημξ από  ημ  ΚΠΓ   ηεκ  Πέμπηε  

6 Απνηιίμο 2017  θαη  ώνα 3:00 μ.μ. 

     -Γπίζθερε  ζηεκ  ιίμκε  ηςκ  πεγώκ  Αώμο  πμο  απέπεη  πενίπμο  20 

πηιηόμεηνα  από  ημ  Μέηζμβμ. 

 -Άθηλε  ζημκ  Κνόθμ  οπμιμγίδεηαη  γύνς  ζηηξ  9:00 μ.μ. 

 Σηε ζοκμιηθή ηημή ζα ζομπενηιαμβάκμκηαη  θαη ηοπόκ θναηήζεηξ θαη Φ.Π.Α. 

 Ο  δηαγςκηζμόξ  ζα   είκαη  μεημδμηηθόξ. 

 Η αλημιόγεζε  ηεξ πιέμκ  ζομθένμοζαξ  πνμζθμνάξ, ζα  γίκεη  από επηηνμπή  

απμηειμύμεκε  από ημκ δηεοζοκηή  ημο  Γομκαζίμο Κνόθμο, δύμ  ζοκμδμύξ  

θαζεγεηέξ, εθπνόζςπμ ηςκ γμκέςκ- θεδεμόκςκ θαη  ηςκ μαζεηώκ. 

 Τμ  ζπμιείμ  δηαηενεί  ημ δηθαίςμα  αθύνςζεξ  ηεξ εθδνμμήξ, ιόγς  με 

ζομπιήνςζεξ  ημο απαναίηεημο ανηζμμύ  μαζεηώκ ή άιιεξ  ζμβανήξ  αηηίαξ,  

πςνίξ απμδεμίςζε  ζημ  ημονηζηηθό γναθείμ 



 Τμ  πναθημνείμ  πνέπεη  κα δηαζέηεη  έμπεηνμ  μδεγό θαη με  δηάζεζε  ζοκενγαζίαξ  

με  ημ  ζπμιέημ θαη  ημ ιεςθμνείμ κα πιενμί  ηηξ  απαναίηεηεξ  πνμδηαγναθέξ 

ζύμθςκα  με  ηεκ θείμεκε  κμμμζεζία (δειηίμ θαηαιιειόηεηαξ, ΚΤΓΟ, δώκεξ 

αζθαιείαξ θ.ι.π.).  Τξ  λεωθξοείξ  θα  ποέπει  μα  είμαι  καηάλληλξ  για  ηημ  

ανιξποεπή  αλλά  και  αζθαλή  μεηαθξοά  αμήλικωμ  μαθηηώμ . 

 Τμ ιεςθμνείμ  αιιά  θαη  μ  μδεγόξ   κα είκαη ζηεκ απμθιεηζηηθή  δηάζεζε ημο  

ζπμιείμο θαζ’ όιε ηε δηάνθεηα ηεξ  εθδνμμήξ  θαη  πάκηα  ζηα  πιαίζηα  ημο  

πνμγνάμμαημξ  . 

Γηα  ηε μεηαθμνά  ηςκ μαζεηώκ  θαη  ηςκ ζοκμδώκ  θαζεγεηώκ   απαηηείηαη: 

 Έκα ιεςθμνείμ θιημαηηδόμεκμ  με όιεξ  ηηξ  πνμδηαγναθέξ αζθαιείαξ. 

 Δςνεάκ  μεηαθίκεζε θαη πνόζζεηε  αζθάιηζε  ηςκ ζοκμδώκ θαζεγεηώκ. 

 Αζθάιεηα Αζηηθήξ Γοζύκεξ ζύμθςκα  με  ηεκ θείμεκε κμμμζεζία( ανηζμ. 

Αζθαι..ζομβμιαίμο). 

 Πνόζζεηε αζθάιεηα γηα θάιορε  ελόδςκ  ζε πενίπηςζε  αηοπήμαημξ  ή αζζέκεηαξ. 

 Υπεύζοκε δήιςζε  γηα  ηεκ  ύπανλε  εηδηθμύ ζήμαημξ  ιεηημονγίαξ  ζε ηζπύ. 

 Αζθάιεηα  ηαηνμθανμαθεοηηθήξ  πενίζαιρεξ  μαζεηώκ  θαη  θαζεγεηώκ. 

 Τμ  ιεςθμνείμ   ζα  πνέπεη  κα  είκαη  ζηεκ απμθιεηζηηθή   δηάζεζε  ημο  ζπμιείμο  

θαζ’μιε   ηε  δηάνθεηα  ηεξ  πενηβαιιμκηηθήξ  επίζθερεξ  με  απμθιεηζηηθό  ζθμπό  

ηεκ  οιμπμίεζε  μιόθιενμο  ημο  πνμγνάμμαημξ   ηεξ  εθπαηδεοηηθήξ  επίζθερεξ,  

όπςξ  αοηή  έπεη  δηαμμνθςζεί  από  ημ  ΚΠΓ  Φηιηππηάδαξ    θαη ημ  ζπμιείμ. 

Επιζημαίμεηαι  όηι  ηα  ένξδα  διαμξμήπ  και  διαηοξθήπ  ηξρ  ξδηγξύ  βαούμξρμ  ηξ  

ηανιδιωηικό  γοαθείξ,  καθώπ  ηξ ΚΠΕ Φιλιππιάδαπ  καλύπηει  μόμξ  ηα  ένξδα  

διαμξμήπ  ηωμ  μαθηηώμ  και  ηωμ  ζρμξδώμ  καθηγηηώμ 
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