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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ   ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ   ΣΟ  ΠΛΑΙΙΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+ 

 

1. α) ΥΟΛΕΙΟ: 4o  ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ  ΔΡΡΩΝ 

    β) Σηλ. και email 

ζσολείος : 2321035750  ,  mail@4lyk-serron.ser.sch.gr  

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: Παξίζη ( αξι ληε Γθωι)   Γαιιίαο 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ 

ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ: 

05 (  πέληε ) εκέξεο , από  Σξίηε  15-11-2022    κέρξη   θαη άββαην   
19-11-2022 

4.  ΑΡΙΘΜΟ 
ΤΜ/ΝΣΩΝ  : δύο  άηομα - καθηγηηέρ 

5. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ 
ΜΕΟ: 

Από ην αεξνδξόκην Θεζζαινλίθεο γηα ην αεξνδξόκην  αξι ληε 
Γθωι (Παξίζη)  Γαιιίαο ζηηο 15-11-2022  θαη επηζηξνθή ζηηο 19-11-

2022, αληίζηξνθα, απεπζείαο ή  κε κία ελδηάκεζε ζηάζε, ε νπνία 
δελ ζα είλαη αεξνδξόκην ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. (  δύο  
αεποποπικά ειζιηήπια, με μία σειπαποζκεςή και μία επιπλέον 
αποζκεςή) ( θα ληθθεί ζοβαπά ςπότη ο ζςνολικόρ σπόνορ ηυν 
πηήζευν και αναμονήρ ζηα αεποδπόμια και ο σπόνορ 
ανασώπηζηρ και άθιξηρ)  

6. ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ    
    ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, θάζε ηαμηδηωηηθό γξαθείν θαη ζηνλ ίδην 
θάθειν κε απηήλ ζα θαηαζέζεη απαξαηηήηωο θαη ππεύζπλε δήιωζε, 
ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη όηη δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο 
θαη κάιηζηα ζε ηζρύ. ηελ πξνζθνξά ππνρξεωηηθά ζα 
θαηαγξάθνληαη, επίζεο, ε Τπνρξεωηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο 
Γηνξγαλωηή, ζύκθωλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία 

7. ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ: 

Ξερωξηζηή ηαμηδηωηηθή Αζθάιεηα  εθηόο ηεο ππνρξεωηηθήο 
αζθάιηζεο ηνπ δηνξγαλωηή ( γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή αζθάιηζε θαη 
λνζειεία ζε πεξίπηωζε covid) 

8. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ   
ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΣΟ    ΥΟΛΕΙΟ: 

Σεηάπηη 14/09/2022  μέσπι 11:00 π.μ  , άλνηγκα  πξνζθνξώλ, ηελ 
ίδηα εκέξα. Οη πξνζθνξέο γξαπηέο θαη θιεηζηέο, όρη email ,  ζα 
θαηαηίζεληαη ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή. 

9. ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΥΕ 
ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ    

Θα ππνγξαθεί ζύκβαζε κε ην ηνπξηζηηθό γξαθείν όπνπ ζα 
αλαθέξεηαη όηη ηα κηζά ρξήκαηα ζα θαηαηεζνύλ κε ηελ επηινγή ηνπ 
γξαθείνπ θαη ηα ππόινηπα ιίγεο κέξεο πξηλ ην ηαμίδη. Δπίζεο ζα 
γξαθεί όηη αλ ιόγω ηεο παλδεκίαο αθπξωζεί ην ηαμίδη ζα 
επηζηξαθνύλ όια ηα ρξήκαηα. 
Δθδνζε  απόδεημεο  γηα θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ εμόδωλ 
κεηαθίλεζεο ζην ΙΚΤ. 

10. Παπαηηπήζειρ : Θα ληθθεί ζοβαπά ςπότη ο ζςνολικόρ σπόνορ ηυν πηήζευν και 
αναμονήρ ζηα αεποδπόμια και ο σπόνορ ανασώπηζηρ και άθιξηρ 

 

      Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ  ΩΣΗΡΙΑΔΗ 
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