
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΣΚΟΠΕΛΟΣ  09/ 05/2022 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                         Αρ. Πρωτ:519 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.&Δ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ «ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕΣ» 

 
     Ταχ.δ/νση           : ΣΚΟΠΕΛΟΣ                                                       Προς:  ΔΔΕ Μαγνησίας 
                                                                                                   Κοινοποίηση: Τουριστικά  
                                                                                                                Και Ναυτικά Πρακτορεία. 

Ταχ.Κώδικας      : 37003                                                                   
Πληροφορίες      : Θεοδώρου Κυριακή  
Τηλέφωνο           : 2424022127                                                         
FAX                    : 2424022157 
e-mail                  : mail@gym-skopel.mag.sch.gr 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή του 
Ημερήσιου Γυμνασίου Σκοπέλου «Καισάριος Δαπόντες», στη  Σκιάθο. 
    
 
    Στο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών, το σχολείο μας προγραμματίζει μονοήμερη εκπαιδευτική 
εκδρομή στη Σκιάθο, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 29 μαθητές και τρεις 
(3) συνοδοί καθηγητές (αρχηγός εκδρομής και δύο συνοδοί). Ως μεταφορικό μέσο  από Σκόπελο για τη 
Σκιάθο μετ’ επιστροφής θα χρησιμοποιηθεί Δελφίνι, ενώ για μετακίνηση από το λιμάνι της Σκιάθου 
στο μοναστήρι της Ευαγγελίστριας θα χρησιμοποιηθεί τουριστικό λεωφορείο. Το λεωφορείο θα πρέπει 
να πληροί όλους τους προβλεπόμενους από το νόμο όρους και προϋποθέσεις, με άδεια κυκλοφορίας 
κατά προτίμηση μετά το 2000. Το τουριστικό γραφείο και τα ναυτικό πρακτορείο για τα ακτοπλοϊκά, 
που θα υποβάλει οικονομική προσφορά, αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης καθώς και 
την ασφάλιση για την κάλυψη των εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.  
     Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή όλου του ποσού προκαταβολής από το 
τουριστικό γραφείο ή τροποποίηση των καθορισμένων ημερομηνιών πραγματοποίησης της εκδρομής, 
λόγω σοβαρής αιτίας όπως εθνικές εκλογές, φυσικές καταστροφές κ.ά. Τα χρήματα θα δοθούν άπαξ 
την ημέρα της μετάβασης στη Σκιάθο. Οι πρόσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 1200,  10 Μαΐου 
2022 λόγω περιορισμένου χρόνου. 
 
     Οι παραπάνω όροι υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε περίπτωση αλλαγής του υφιστάμενου 
Νομικού  πλαισίου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 
 
 
 
 
 

Ενδεικτικό  πρόγραμμα εκδρομής: 
                                                                                                                    



                                                                                                                  
Δευτέρα  16-05-2022: 07:00 Αναχώρηση από Σκόπελο (Δελφίνι ) 
                                     07:30 Άφιξη στη Σκιάθο – Αναχώρηση για το μοναστήρι της Ευάγγελίστριας. 
                                     11:00 Επιστροφή στην πόλη της Σκιάθου και περιήγηση σε σημεία   
ενδιαφέροντος στην πόλη επίσκεψη στο Σπίτι του Παπαδιαμάντη. 
                                     14:00 Γεύμα 
                                     15:40 Αναχώρηση για Σκόπελο με το Δελφίνι Ερατώ 
                                     16:00 Άφιξη στη Σκόπελο. 
                                      
                                      

                                                                                      Η διευθύντρια 
 
 
 

                 Θεοδώρου Κυριακή 
                  ΠΕ 02                                     
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