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                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                  ΠΑΣΡΑ, 2 επτεμβρίου 2022  

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ  Δ/ΝΗ ΠΕ & ΔΕ ΕΚΠ/Η Δ. ΕΛΛΑΔΟ                    

         Δ/ΝΗ  Β/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΑΧΑΪΑ                                          Αριθ. Πρωτ.      
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 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ  ΠΑΣΡΩΝ                                  

              

 

Δ/νςη               : Μαραγκοποφλου 2 & Καλαβρφτων 

 

Σαχ. Κώδικασ : 263. 35 

 

Σηλζφωνα       : 2610.223073, 2610.223259 

 

Fax           : 2610.223073                       

                         

e-mail              : mail@5lyk-patras.ach.sch.gr        

       

Θέμα:  Πρόζκληζη εκδήλωζης εμδιαθέρομηος για καηάθεζη οικομομικής προζθοράς 

ζτεηικά με ηη μεηάβαζη, διαμομή και επιζηροθή μαθηηώμ και εκπαιδεσηικώμ προς και από 

ηημ Ελβεηία (CERN) ηοσ 5οσ ΓΕΛ Παηρώμ . 

Σμ ζπμιείμ μαξ πνμηίζεηαη κα πναγμαημπμηήζεη πμιοήμενε εθπαηδεοηηθή επίζθερε ζημ CERN ηεξ 

ΓΘΒΓΣΖΑ, ηεκ Σνίηε 15-11-2022 ώνα 10:00 π.μ. με 44 μαζεηέξ θαη 4 ζοκμδμφξ 

θαζεγεηέξ.  

 Γηα ημ ζθμπυ αοηυ, ε δηεφζοκζε ημο 5μο ΓΓΘ, θαιεί ημοξ ηαληδηςηηθμφξ πνάθημνεξ πμο 

εκδηαθένμκηαη, κα  θαηαζέζμοκ ζημ γναθείμ  ημο Δ/κηή ημο ζπμιείμο, θιεηζηή έκηοπε 

πνμζθμνά γηα ηεκ δημνγάκςζε ηεξ εθδνμμήξ με ηα θάηςζη ζημηπεία,  μέπνη ηεκ Πνίηε 

13/09/2022 θαη ώνα 10:30 π.μ. 

Ακαπώνεζε: Οάββαημ 12 Κμεμβνίμο 2022 απυ Πάηνα γηα Αγθυκα, με πιμίμ ηεξ γναμμήξ 

Πάηνα- Ζηαιία.  

Γπηζηνμθή:  Ακαπώνεζε Νέμπηε 17-11-2022 με πιμίμ ηεξ γναμμήξ Ζηαιία-Πάηνα , απυ 

Αγθυκα θαη μεηάβαζε ζημ ιημάκη ηεξ Πάηναξ, Ναναζθεοή 18-11-2022. 

 Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθδνμμήξ, επηζομμφμε κα έπμομε ζηε δηάζεζε μαξ ιεςθμνείμ γηα ηεκ 

πναγμαημπμίεζε επηζθέρεςκ – λεκαγήζεςκ ζε ΙΖΘΑΚΜ-ΟΑΙΜΚΖ–ΑΚΓΟΖ–ΓΓΚΓΡΕ-

ΘΩΔΑΚΕ-ΒΓΞΚΕ- ΔΡΞΖΕ- ΘΖΙΚΕ ΗΜΙΜ  (ή άιιεξ πνμηάζεηξ ημο πναθημνείμο). 

 

 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑ ΣΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΧΑΙΑ 
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 Ενδεικτικό Πρόγραμμα της εκδρομής 

Οάββαημ 12 Κμεμβνίμο: ΠΑΛΖΔΖ ΟΓ ΖΜΚΖΜ & ΑΔΞΖΑΠΖΗΕ - ΑΓΗΜΚΑ. ογθέκηνςζε ζημ 

ζπμιείμ. Σαθημπμίεζε ηςκ απμζθεοχκ ζημ ιεςθμνείμ θαη ακαπχνεζε γηα ημ ιημάκη. Έιεγπμξ, επηβίβαζε 

ζημ πιμίμ ηαθημπμίεζε ζηηξ θαμπίκεξ. Απυπιμοξ. Δηακοθηένεοζε ζημ πιμίμ. 

 

Ηονηαθή 13 Κμεμβνίημο: ΑΓΗΜΚΑ–ΙΖΘΑΚΜ. Ηαηάπιμοξ ζημ ιημάκη ηεξ Αγθυκαξ 

απμβίβαζε θαη ακαπχνεζε γηα ημ Ιηιάκμ με εκδηάμεζεξ ζηάζεηξ. Άθηλε ζε λεκμδμπείμ ζηεκ πενημπή ημο 

Ιηιάκμ. Σαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, δείπκμ θαη δηακοθηένεοζε. 

 

Δεοηένα 14 Κμεμβνίμο: ΙΖΘΑΚΜ–ΟΑΙΜΚΖ–ΑΚΓΟΖ. Πνςηκυ θαη  ακαπχνεζε απυ ημ λεκμδμπείμ. 

Πακμναμηθή πενηήγεζε ζημ ηζημνηθυ θέκηνμ ημο Ιηιάκμο (Πηάηζα Κημουμμ, θάια ημο Ιηιάκμ, Γθαιενία, 

Βηηυνημ Γμμακμοέιε θ.α.) θαη επίζθερε ζημ μμοζείμ Leonardo da Vinci. Ακαπχνεζε με πνμμνηζμυ ημ 

δηάζεμμ ζένεηνμ ημο αμμκί (Chamonix) ζηεκ Γαιιία  γηα βυιηα θαη θςημγναθίεξ ακάιμγα με ημ δηαζέζημμ 

πνυκμ, ακαπχνεζε  θαη πνμμνηζμυξ ε Γαιιηθή πυιε Annecy ή Annemasse γηα  δείπκμ θαη δηακοθηένεοζε.   

 

Πνίηε 15 Κμεμβνίμο: CERN- ΓΓΚΓΡΕ . Πνςηκυ θαη ακαπχνεζε γηα ημ CERN ημ Γονςπασθυ Γνγαζηήνημ 

Σεπκμιμγίαξ υπμο ζα λεκαγεζμφμε γηα 6 χνεξ πενίπμο. ηεκ ζοκέπεηα λεκάγεζε ζηεκ πυιε ηεξ Γεκεφεξ. 

Πενηήγεζε ζημ ηζημνηθυ θέκηνμ (ζπίηη Ηαπμδίζηνηα, μκεμείμ μεηαννφζμηζεξ, θαζεδνηθυ καυ, Δεμανπείμ, 

θηίνημ Εκςμέκςκ Γζκχκ θ.α.).  Γπηζηνμθή λεκμδμπείμ Δείπκμ.   

 

Πεηάνηε 16 Κμεμβνίμο: ΒΓΞΚΕ-ΔΡΞΖΕ-ΘΖΙΚΕ ΗΜΙΜ.  

Πνμμνηζμυξ μη πυιεηξ ηεξ Γιβεηίαξ Βένκε- Δονίπε γηα λεκάγεζε – πενηήγεζε, ακάιμγα με ημ δηαζέζημμ 

πνυκμ. Πενηήγεζε ζημ ηζημνηθυ θέκηνμ ζηε Βένκε, πμο είκαη ζπάκημ δείγμα μεζαηςκηθήξ ανπηηεθημκηθήξ θαη 

πνμζηαηεφεηαη απυ ηεκ UNESCO. Θα δμφμε ημκ Πφνγμ ημο Ρμιμγημφ με ημ μεζαηςκηθυ αζηνμιμγηθυ νμιυη, 

ημκ Ηαζεδνηθυ καυ,ημ ζπίηη ημο Ασκζηάηκ (Einstein). Δηακοθηένεοζε Θίμκε ΗΟΙΟ 

 

Νέμπηε 17 Κμεμβνίμο: ΘΖΙΚΕ ΗΜΙΜ-ΑΓΗΜΚΑ Πνςηκυ ζημ λεκμδμπείμ θαη ιίγμξ πνυκμξ 

δηαζέζημμξ γηα βυιηα ζηεκ πυιε θαη θςημγναθίεξ. Ακαπχνεζε γηα Αγθυκα. Άθηλε ζημ ιημάκη, έιεγπμξ, 

επηβίβαζε ζημ πιμίμ, ηαθημπμίεζε ζηηξ θαμπίκεξ θαη απυπιμοξ. Δηακοθηένεοζε ζημ πιμίμ. 

 

Ναναζθεοή 18 Κμεμβνίμο: ΠΑΛΖΔΖ ΟΓ ΑΔΞΖΑΠΖΗΕ & ΖΜΚΖΜ – ΝΑΠΞΑ. Ηαηάπιμοξ ζημ ιημάκη 

ηεξ Πάηναξ, απμβίβαζε θαη μεηαθμνά ζημ ζπμιείμ. 
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ΔΙΑΜΟΝΗ: Ε δηαμμκή πνέπεη κα είκαη ζε λεκμδμπεία 3* θαη άκς ζε ηνίθιηκα ή ηεηνάθιηκα 

δςμάηηα γηα ημοξ μαζεηέξ θαη μμκυθιηκα γηα ημοξ ζοκμδμφξ εθπαηδεοηηθμφξ. Πα λεκμδμπεία κα 

πανέπμοκ πνςηκό ζε μπμοθέ θμηκό με όιμοξ ημοξ πειάηεξ ημο λεκμδμπείμο θαη  εμηδηαηνμθή. 

Όια ηα δςμάηηα κα βνίζθμκηαη ζημ ίδημ θηίνημ ζε έκακ ή ημ πμιφ δφμ μνυθμοξ. Κα ακαθένεηε 

μκμμαζηηθά ηα λεκμδμπεία, ηεκ αθνηβή ημπμζεζία θαη ηεκ απυζηαζε απυ ημ θέκηνμ ηςκ πυιεςκ. 

Σα λεκμδμπεία κα πιενμφκ υιεξ ηηξ απαναίηεηεξ πνμτπμζέζεηξ γηα ζςζηή δηαμμκή(ζένμακζε, 

δεζηυ κενυ θ.ιπ.) θαη κα έπμοκ θαιέξ αλημιμγήζεηξ ζε μεπακέξ ακαδήηεζεξ ηφπμο hotels.com, 

booking.com, trivago.gr θιπ. Όιμη μη θμηκυπνεζημη πχνμη ηςκ λεκμδμπείςκ κα είκαη ζηε δηάζεζε 

ημο ζπμιείμο θαη ζε πιήνε ιεηημονγία θαηά ηεκ δηαμμκή μαξ. 

ΛΓΚΑΓΜΟ: ε υιε ηεκ δηάνθεηα ηεξ εθδνμμήξ ζα ζοκμδεουμαζηε απυ έμπεηνμ ζοκμδυ-λεκαγυ με 

γεςγναθηθέξ, ηζημνηθέξ, πμιηηηζηηθέξ θαη πμιηηηζμηθέξ γκχζεηξ γηα ηηξ ημπμζεζίεξ απυ ηηξ 

μπμίεξ πενκάμε, μ μπμίμξ ζα μεηαδίδεη αοηέξ ηηξ γκχζεηξ απυ ημ μηθνυθςκμ ημο ιεςθμνείμο. 

 Πμ γναθείμ επηζομμύμε κα θαιύρεη ηα έλμδα δηαμμκήξ θαη μεηαθίκεζεξ ημο λεκαγμύ, πμο 

εμείξ ζα πνμηείκμομε. 

ΔΓΡΠΓΞΜΟ ΜΔΕΓΜΟ. Αξ γίκεη πνμζθμνά θαη γηα δεφηενμ μδεγυ θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ημο 

ηαληδημφ, θαη ζα αλημιμγεζεί ε πνυηαζε απυ ηεκ επηηνμπή ημο ζπμιείμο.   

 

 ΑΟΦΑΘΓΖΑ ΑΟΠΖΗΕΟ ΓΡΘΡΚΕΟ ΗΑΖ ΠΑΛΖΔΖΩΠΖΗΕ. 

 

Αζθάιεηα αζηηθήξ εοζύκεξ (οπμπνεςηηθή). Σμ ακάδμπμ ηαληδηςηηθυ γναθείμ βάζεη ημο Π.Δ. 

339/1996 απαηηείηαη κα είκαη αζθαιηζμέκμ γηα αζηηθή-επαγγειμαηηθή εοζφκε. Τπμπνεμφηαη πνηκ 

ηεκ ηειηθή θαηαθφνςζε ηεξ εθδνμμήξ, κα θαηαζέζεη ζημ ζπμιείμ υια ηα απαναίηεηα έγγναθα πμο 

απμδεηθκφμοκ ηεκ φπανλε ζφμβαζεξ αζηηθήξ-επαγγειμαηηθήξ εοζφκεξ ζε ηζπφ. ηε ζοκέπεηα ημ 

ζπμιείμ ζα δηαζηαονχζεη μέζς ημο ΕΑΣΣΑ ηα οπμβαιιυμεκα ζημηπεία θαη αθμφ ειεγπζμφκ ζα 

γίκεη ε ηειηθή θαηαθφνςζε ζημ γναθείμ πμο ανπηθά επηιέπζεθε. ε δηαθμνεηηθή πενίπηςζε ημ 

ηαληδηςηηθυ γναθείμ θνίκεηαη έθπηςημ. 

Παληδηςηηθή αζθάιηζε. Ε ΔΔΓ ζοκηζηά θαη ηεκ Πνυζζεηε Αζθάιηζε θάιορεξ ελυδςκ ζε 

πενίπηςζε αηοπήμαημξ ή αζζέκεηαξ. Γίκαη οπμπνεςηηθή ε ύπανλε αζθάιεηαξ αζηηθήξ 

επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ θαη ε αζθάιηζε όιςκ ηςκ μαζεηώκ θαη ηςκ ζοκμδώκ, πμο θαιύπηεη 

έλμδα ζε πενίπηςζε αηοπήμαημξ ή αζζέκεηαξ.  

 

 Γιάπηζηεξ πνμϋπμζέζεηξ 

Σα μπήμαηα πμο ζα πνεζημμπμηεζμφκ γηα ηεκ μεηαθμνά θαη μη πχνμη δηαμμκήξ ζα πνέπεη κα 

πιενμφκ θαη’ ειάπηζημκ ηηξ παναθάης πνμδηαγναθέξ. 

 Ννμδηαγναθέξ μπεμάηςκ θαη’ ειάπηζημκ 

• Άνηζηε εζςηενηθή, ελςηενηθή θαη μεπακμιμγηθή θαηάζηαζε ημο μπήμαημξ, ζφμθςκα με ηηξ 

ακηίζημηπεξ πνμδηαγναθέξ ΗΣΓΟ. 
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• Ηιημαηηζμυ. 

• Ιηθνμθςκηθή εγθαηάζηαζε. 

• Γπανθή πχνμ γηα απμζήθεοζε απμζθεοχκ. 

• Όια ηα απαηημφμεκα έγγναθα (άδεηα θοθιμθμνίαξ, ΗΣΓΟ, άδεηα ελαζθήζεςξ επαγγέιμαημξ 

μδηθμφ μεηαθμνέα επηβαηχκ, αζθαιηζηήνημ ζομβυιαημ) ζε ηζπφ θαηά ηεκ πενίμδμ πναγμαημπμίεζεξ 

ηεξ εθδνμμήξ. ε πενίπηςζε μεπακηθήξ βιάβεξ ημο ιεςθμνείμο θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθδνμμήξ 

κα γίκεη άμεζε ακηηθαηάζηαζή ημο απυ άιιμ , πηζημπμηεμέκμ απυ ημοξ ανμυδημοξ θμνείξ, χζηε κα 

ηενεζεί ημ πνυγναμμα ηεξ εθδνμμήξ. 

 Κα ακαθένεηαη μ ανηζμυξ ζέζεςκ. 

Πμ ιεςθμνείμ κα είκαη δηαζέζημμ γηα μεηαθίκεζε μπμηαδήπμηε πνμκηθή ζηηγμή. 

 

 Ννμδηαγναθέξ πώνςκ δηαμμκήξ θαη’ ειάπηζημκ. 

• Οη πχνμη πμο ζα πνμζθενζμφκ γηα ηε δηαμμκή μαζεηχκ θαη εθπαηδεοηηθχκ ζα πνέπεη κα 

δηαζέημοκ κυμημε άδεηα ιεηημονγίαξ θαη κα πιενμφκ ημοξ υνμοξ αζθάιεηαξ θαη ογηεηκήξ. Γηδηθυηενα 

ζα πνέπεη κα έπμοκ απαναίηεηα ζένμακζε, δεζηυ κενυ θαη μπάκημ εκηυξ ηςκ δςμαηίςκ. Δεκ ζα 

γίκμοκ δεθηέξ πνμζθμνέξ πμο πνμηείκμοκ ηε θαηάημεζε ηςκ μαζεηχκ ζε δηαθμνεηηθά 

θαηαιφμαηα, αθυμα θαη ακ είκαη υμμνα. Γπίζεξ κα πνμζθένεηαη απυ ημ θαηάιομα δοκαηυηεηα 

ζφκδεζεξ με Internet. 

• Ε δηαμμκή ηςκ μαζεηχκ μπμνεί κα γίκεη ζε ηνίθιηκα ή ηεηνάθιηκα δςμάηηα με θακμκηθά-

μμμηυμμνθα θνεβάηηα. Βμεζεηηθά θνεβάηηα(νάκηδα) δεκ είκαη απμδεθηά. Ε δηαμμκή ηςκ ζοκμδχκ 

θαζεγεηχκ ζα γίκεη ζε μμκυθιηκα δςμάηηα. 

 

Μ δηαγςκηζμόξ ζα είκαη μεημδμηηθόξ με πμημηηθά θνηηήνηα επηιμγήξ.  

 

Σμ ζπμιείμ δηαηενεί ημ δηθαίςμα αθύνςζεξ ηεξ εθδνμμήξ, ιυγς με ζομπιήνςζεξ ημο ανηζμμφ 

ηςκ μαζεηχκ, με έγθνηζεξ ηεξ μεηαθίκεζεξ ή ιυγς άιιεξ ζμβανήξ αηηίαξ( δοζμεκχκ θαηνηθχκ 

ζοκζεθχκ, απενγηχκ , θιείζημμ ζοκυνςκ θηι.) πςνίξ απμδεμίςζε ημο ηαληδηςηηθμφ γναθείμο. 

 

Μη εκδηαθενόμεκμη πνέπεη κα οπμβάιιμοκ ηηξ πνμζθμνέξ ζε θιεηζηό θάθειμ, μέπνη ηηξ 13 

Οεπηεμβνίμο 2022 (εμένα Πνίηε θαη ώνα 10:30 π.μ.), ζημ ζπμιείμ θαη ζημ γναθείμ ημο 

Δηεοζοκηή. Ε πνμζθμνά ζα πενηιαμβάκεη:  

ηε ζοκμιηθή ηημή ημο μνγακςμέκμο ηαληδημφ θαζχξ θαη ηεκ ακά μαζεηή επηβάνοκζε. Οη παναπάκς 

ηημέξ ζα πνέπεη κα πενηιαμβάκμοκ Φ.Π.Α. θαη οπεφζοκε δήιςζε υηη ημ γναθείμ ηαληδημφ δηαζέηεη 

εηδηθυ ζήμα ιεηημονγίαξ, ημ μπμίμ βνίζθεηαη ζε ηζπφ.  

 

Νένακ ηεξ εμενμμεκίαξ θαη ηεξ ώναξ ιήλεξ ημο δηαγςκηζμμύ δεκ ζα δεπημύμε θαμία 

μηθμκμμηθή πνμζθμνά. 

Ε αλημιυγεζε ζα γίκεη ζφμθςκα με ημ άνζνμ 13 ηεξ    Τ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ημο ΦΓΗ 

681 ηΒ/2017 

Ε ηειηθή επηιμγή ηςκ δηαζέζημςκ πνμζθμνώκ ζα γίκεη 13/09/2022 ώνα 11:00 π.μ. ζημ 

γναθείμ ημο Δηεοζοκηή ημο Οπμιείμο. 

Ο Πνμζςνηκυξ Ακαπιενςηήξ Δηεοζοκηήξ  

 

ΟΖΗΟΚΟΙΟΤ ΔΕΙΕΣΡΖΟ ΠΓ 04.02 


