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ΘΕΜΑ :  «Προκήρυξη πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERN της Ελβετίας» 
 

 
            Σας ενημερώνουμε ότι τo σχολείο μας πρόκειται να πραγματοποιήσει πολυήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ και Β΄ τάξης στο εξωτερικό από 8 έως και 12 Ιανουαρίου 2020. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την αναλυτική προσφορά του πρακτορείου σας ΚΛΕΙΣΤΗ 

μέχρι την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου2019 και ώρα 12.00 π.μ. στο γραφείο της Δ/νσης του 

σχολείου, σύμφωνα με τα παρακάτω δεδομένα: 

 

Χρονική περίοδος: 8 έως 12 Ιανουαρίου 2020 

Αριθμός μαθητών: 09 

Συνοδοί καθηγητές: 2 

Αναχώρηση: Από το χώρο του σχολείου , επιστροφή : Στο χώρο του σχολείου 

Μετακίνηση: Αεροπορικώς,  με επιστροφή αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς 

Διάθεση λεωφορείου για την υλοποίηση του προγράμματος της εκπαιδευτικής εκδρομής:  

α) Τελευταίας 5ετίας  β) Έμπειροι Έλληνες οδηγοί (δύο) και λεωφορείο στη διάθεση του 

σχολείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

Συνοδοί :  ελληνόφωνος συνοδός – εκπρόσωπος του γραφείου σας σε όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής. 

Διαμονή: ξενοδοχεία 3*-4* (καθαρά και με ευγενικούς υπαλλήλους), κεντρικά, κοντά στο 

CERN, είτε στην Γαλλία, είτε στην Ελβετία και αναφορά της ιστοσελίδας τους. 

Παροχές ξενοδοχείου: με πρωινό και τιμή για  γεύματα στο ξενοδοχείο ή και σε εστιατόριο. 

Δωμάτια:  τρίκλινα ή  τετράκλινα  για τους μαθητές (όχι ράντζα ή κουκέτες). 

Δωμάτια: μονόκλινα για τους συνοδούς. 
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Εγγυήσεις: 

α) Επικυρωμένη φωτοτυπία εγγυητικής επιστολής υπέρ Ε.Ο.Τ.  

β) Επικυρωμένη φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ., η οποία να βρίσκεται σε 

ισχύ  

γ)  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  

δ) Ατομική ταξιδιωτική και ιατροφαρμακευτική ασφάλιση με καλύψεις ζωής και 

ατυχήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (επικυρωμένη φωτοτυπία συμβολαίου)  

και βεβαίωση ασφάλισης με την ονομαστική λίστα του σχολείου, 2 – 3 ημέρες πριν την 

αναχώρηση.  Επείγουσα μεταφορά στην Ελλάδα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

ε) Με το πέρας της εκδρομής θα δοθούν στους μαθητές ατομικές αποδείξεις πληρωμής στο 

όνομα των γονέων/κηδεμόνων για την εφορία. 

στ) Εγγυητική επιστολή διεκπεραίωσης της εκδρομής. Αποδοχή ποινικής ρήτρας από το 

πρακτορείο σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου λόγω δικής του 

υπαιτιότητας. 

Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας δεν θα έχει 

καμία επιβάρυνση το σχολείο. 

Για όλες τις υπηρεσίες που αναγράφονται παραπάνω ζητείται το συνολικό κόστος της 

εκδρομής καθώς και το κόστος ανά μαθητή. 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

Προορισμός: στο CERN της Ελβετίας 
ΟΗΕ ΓΕΝΕΥΗ της Ελβετίας 
Κατάθεση λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για κάθε  εκδρομή.  

Θα αναφέρονται: Αναχώρηση, άφιξη στο τόπο επίσκεψης – διαμονής, σχεδιαζόμενη 

ξενάγηση για κάθε ημέρα. 

Το τελικό πρόγραμμα  θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές . 

Ξεναγήσεις δωρεάν: Ναι 
Ιατρική ασφάλιση: Ναι 
Ταξιδιωτική ασφάλιση: Ναι 
 
Παρατηρήσεις 
1. Κύριο κριτήριο για την επιλογή του ταξιδιωτικού πρακτορείου είναι η ασφάλεια των μαθητών 

μας και η αξιοπιστία του πρακτορείου, όπως προκύπτει από την εμπειρία και την φήμη του. Το 
σχολείο μας θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την αρτιότερη και ασφαλέστερη 
οργάνωση της εκδρομής. 

2. Αφού υπολογισθεί το τελικό κόστος του ταξιδιού, η προσφορά πρέπει να δοθεί ως τελικό ποσό 
ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένου του κόστους συμμετοχής  των συνοδών) αναλυτικά. 

 
   
 
 

         Η Διευθύντρια 
 του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών                                                                                                      

Μαρία Χρ. Πασχούδη                                                                                        
καθηγήτρια – φιλόλογος                                                                                                           
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