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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   Μυτιλήνη, 12 Σεπτεμβρίου 2014  
    Αρ. Πρωτ.: 5372 
 -----     
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. &  Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ      
 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ          
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ     
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ : Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
 ----- 
Ταχ. Δ/νση  :  Ελ. Βενιζέλου 26    
Τ.Κ. – Πόλη  :  81100, Μυτιλήνη    
Email  :  mail@vaigaiou.pde.sch.gr    
Ιστοσελίδα  :  http://vaigaiou.pde.sch.gr   
Τηλέφωνο  : 22510-48165  
Fax  : 22510-48155   
  
 

 

 

 

 

 
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη 
μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του Βορείου Αιγαίου προς 
και από το Στρασβούργο» 
 
Σχετ.:  
1. Τη με αριθμ. πρωτ. 147634/Γ2/11-10-13 εγκύκλιο του Υπουργείου ΠΑΙ.Θ., με θέμα «Πρόγραμμα 

EUROSCOLA» 
2. Το με αριθμ. πρωτ. 6600/20-11-13 έγγραφό μας, με θέμα: «Ημερίδα Euroscola 2014: Διεξαγωγή 

διαγωνισμού για μαθητές Β΄ και Γ΄ Λύκειου για την ανάδειξη εκπροσώπων και επιλογή συνοδών» 
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 970/12-2-14 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου για επιλογή μαθητών και συνοδών στην Ημερίδα Euroscola Μαρτίου 
2014  

4. Το με αριθμ. πρωτ. 74583/Γ2/14-05-14 έγγραφο του Υπουργείου ΠΑΙ.Θ., με θέμα «Πρόγραμμα 
EUROSCOLA» 

5. Τα αποδεικτικά επικοινωνίας με τους κ. Διευθυντές συμμετεχόντων σχολικών μονάδων 
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 5371/12-9-14 Απόφαση της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου, με θέμα «Συμπληρωματική 

Απόφαση Επιλογής Μαθητών στην Ημερίδα Euroscola» 
 

Βαθμός Προτεραιότητας : 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΡΟΣ :  
1) Σύνδεσμο των εν Ελλάδι  
Τουριστικών & Ταξιδιωτικών  
Γραφείων (με την παράκληση να  
ενημερώσουν τα μέλη τους) 
2) Γενική Πανελλαδική  
Ομοσπονδία Επιχειρήσεων  
Τουρισμού (με την παράκληση να  
ενημερώσουν τα μέλη τους) 
 
             
ΚΟΙΝ. :  

1) ΔΙ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου 
2) Συμμετέχουσες σχολικές 

μονάδες (μέσω των 
αντίστοιχων ΔΙ.Δ.Ε.) 

3) Συμμετέχοντες συνοδούς, 
μαθητές και γονείς-
κηδεμόνες (μέσω των 
αντίστοιχων σχολικών 
μονάδων) 
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Βάσει των ανωτέρω σχετικών έγγραφων η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας θα 
εκπροσωπηθεί από 24 μαθητές Λυκείου και 2 συνοδούς εκπαιδευτικούς στην Ημερίδα Euroscola του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, στις 30 Οκτωβρίου 2014.  
 
Η επιδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε άτομο θα υπολογιστεί με βάση τη χιλιομετρική 
απόσταση (προς το Βόρειο Αιγαίο) και αναμένεται να ανακοινωθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου σύντομα.  
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Euroscola, προσκαλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού, 
με ειδικό σήμα και άδεια  λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, (τηλ. 2251048165), σφραγισμένη 
προσφορά, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014.  
  
Η υποβολή της προσφοράς μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 
1) κατάθεση με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου 
Αιγαίου) 
2) ταχυδρομικά (με συστημένο φάκελο ή courier έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής)  
 
Παρακαλούμε θερμά και στις δύο περιπτώσεις στον κλειστό φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014».  

 
Για τη σύνταξη της προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 
 
Προορισμός: Στρασβούργο 
 
Αριθμός Συμμετεχόντων: Είκοσι τέσσερις (24) μαθητές και δύο (2) συνοδοί καθηγητές (εκπρόσωποι του 
Βορείου Αιγαίου).  
 
Ημερίδα Euroscola: Θα διεξαχθεί στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, στις 
30 Οκτωβρίου 2014.   
 
Μετακίνηση:  

 Κατά προτίμηση οι μετακινήσεις από και προς την Αθήνα και από και προς το 
Στρασβούργο και αντίστροφα θα γίνουν με αεροπλάνο.  

 ΟΛΑ τα δρομολόγια, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, πρέπει να είναι 
καθορισμένα και να συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά.   

 ΟΛΑ τα εισιτήρια θα πρέπει να είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων το αργότερο 10 
ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, καθώς και κάθε στοιχείο σχετικά με τη 
διαμονή τους.  

 Την αποστολή συνοδεύουν μόνο δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί (προερχόμενες από τη Χίο 
και τη Σάμο). Για την ασφάλεια των παιδιών που θα ταξιδεύουν ασυνόδευτα από τα 
λοιπά νησιά (δηλ. Λέσβο, Λήμνο, Ικαρία) για τις μετακινήσεις εσωτερικού θα πρέπει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι, είτε η ομάδα της 
Χίου, είτε η ομάδα της Σάμου, θα βρίσκεται εγκαίρως στην Αθήνα για να παραλάβει τους 
ασυνόδευτους μαθητές των άλλων νησιών (Λέσβου, Λήμνου, Ικαρίας) και, αντίστοιχα, ότι 
στην επιστροφή δεν παραμένουν σε αεροδρόμιο/λιμάνι/σταθμό ασυνόδευτοι μαθητές 
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αναμένοντας τα δρομολόγια της επιστροφής. (Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το 
θέμα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου πριν υποβάλλετε την προσφορά σας, στο τηλ. 
2251048165 Χατζόγλου Βαρβάρα).    

 

ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Έδρα 
(αφετηρία κατά την αναχώρηση και 
τελικός προορισμός κατά την 
επιστροφή) 

Αριθμός και ονόματα συμμετεχόντων Συνολικός  

Αριθμός  

Μυτιλήνη (Λέσβος) 6 μαθητές-τριες 

 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 

 ΛΕΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ 

 ΚΑΛΔΗ ΕΛΕΝΗ 

6 

Λήμνος  1 μαθήτρια 

 ΠΑΤΣΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

1 

Χίος 1 συνοδός + 9 μαθητές/τριες 

 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ (συνοδός) 

 ΔΟΜΠΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 ΜΑΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 ΓΙΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΡΕ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 ΜΟΥΝΤΕ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 ΚΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ 

 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

 ΝΟΟΜΕΝΕ ΧΑΜΙΝΤΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

10 

Σάμος 1 συνοδός + 2 μαθητές/τριες 

 ΣΙΑΠΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (συνοδός) 

 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΑΝΝΑ 

 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

3 

Ικαρία 1 μαθητής  

 ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  

1 

Αθήνα  5 μαθητές-τριες 5 
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(Κατ’ εξαίρεση, βάσει του με αριθμ. 

πρωτ. 74583/Γ2/14-05-14 έγγραφο 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.)  

 ΑΔΑΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  

 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 ΝΕΟΣ-ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

 

 

 
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει επίσημος ξεναγός και έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου σας.   
 
Διαμονή και Ξενοδοχείο: Η (ενδεικτική) χρονική διάρκεια της μετακίνησης θα είναι περίπου 3-4 
ημέρες με 2-3 διανυκτερεύσεις, για τις οποίες πρέπει να κατατεθεί ημερήσιο πρόγραμμα των 
μετακινούμενων (π.χ. ξεναγήσεις, επισκέψεις σε μουσεία, εκδηλώσεις, κ.λ.π.). Το ξενοδοχείο θα πρέπει 
να βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία  της πόλης και να είναι κατηγορίας 3* ή 4* (δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές). Τα δωμάτια των μαθητών να είναι δίκλινα και των συνοδών καθηγητών μονόκλινα. Το 
ξενοδοχείο πρέπει να προσφέρει καθημερινή ημιδιατροφή (πρόγευμα και δείπνο). Στην προσφορά θα 
υπάρχει το όνομα και η κατηγορία του ξενοδοχείου.  
 
Ασφάλεια: Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  η 
οποία να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. 
 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου 
ταξιδιού αλλά και η τιμή ανά άτομο. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται οι φόροι των αεροδρομίων, οι επίναυλοι καυσίμων, ο Φ.Π.Α. και 
η αποσκευή του κάθε συμμετέχοντος.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
- Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο απαραιτήτως και 
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  
- Στην προσφορά και στη σύμβαση θα αναγράφεται ο όρος ότι ΟΛΑ τα εισιτήρια και 
ΟΛΕΣ οι κρατήσεις των ξενοδοχείων θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων το 
αργότερο 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση.  
- Στη σύμβαση θα αναγράφεται ο όρος ότι ουδεμία προσαύξηση δε μπορεί να γίνει εκ 
των υστέρων στα συμφωνηθέντα ποσά. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η επιβολή 
οικονομικής επιβάρυνσης στους συμμετέχοντες για οποιαδήποτε αλλαγή μη 
οφειλόμενη σε υπαιτιότητα των συμμετεχόντων.     
- Προσφορές οι οποίες θα φτάσουν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας δε 
θα γίνονται δεκτές.  Για το λόγο αυτόν, οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν με 
συστημένο φάκελο ή courier, έτσι ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η ημερομηνία 
παραλαβής.    
- Προσφορές οι οποίες δε συμπεριλαμβάνουν όλα τα δρομολόγια και το απαιτούμενο 
κοστολόγιο διαμονής και μετακίνησης εντός και εκτός Ελλάδας δε θα γίνονται δεκτές 
και δε θα εξετάζονται. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις έδρες των 
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συμμετεχόντων (Βλ. Πίνακα, σελ. 3-4 της παρούσας προκήρυξης). 
- Όροι και προϋποθέσεις που θέτει το ίδιο το πρακτορείο ή οι 
αεροπορικές/ακτοπλοϊκές εταιρείες με τις οποίες αυτό συνεργάζεται για τη διεξαγωγή 
της συγκεκριμένης αποστολής (π.χ. προκαταβολές, κ.α.) θα πρέπει υποχρεωτικά να 
αναγράφονται με σαφήνεια εντός της προσφοράς και της σύμβασης.  
- Κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι 
ανήλικοι συμμετέχοντες δεν πρέπει να μείνουν ασυνόδευτοι εντός των χώρων 
αναμονής αεροδρομίων, λιμανιών, σταθμών κλπ.   
- Η απόφαση επιλογής πρακτορείου γίνεται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους (γονείς-
κηδεμόνες, συνοδούς και τους ενήλικους πλέον συμμετέχοντες) και όχι από την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  Για πρακτικούς λόγους, η συνεδρίαση για την 
επιλογή θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας 
για τα λοιπά νησιά. Δε θα ληφθούν υπόψη ανοιχτές ή προφορικές 
προσφορές/προτάσεις, ούτε μπορούν να τεθούν υπόψη της Επιτροπής Επιλογής.  
 
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία. 
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

 Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 

 Θα αποσταλεί με e-mail στο Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών 
Γραφείων (hatta@hatta.gr) καθώς και στη Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία 
Επιχειρήσεων Τουρισμού (info@poet.gr)  

 Θα κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας 

 Θα αποσταλεί στα συμμετέχοντα ΓΕΛ του Βορείου Αιγαίου προκειμένου να γίνει γνωστή 
στους συμμετέχοντες και τους γονείς-κηδεμόνες τους 

 
 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. 
ΑΙΓΑΙΟΥ 
και α.α. 

Ο Νόμιμος Αναπληρωτής της 
 

 
 
 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ 
Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
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