
 
Το παρόν υπόδειγμα Σύμβασης είναι πνευματική ιδιοκτησία του ΗΑΤΤΑ και χρησιμοποιείται κατά παραχώρησή 

του από τα τουριστικά γραφεία ως έχει και αποκλειστικά για τις σχολικές εκδρομές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο σχετικό από 22.12.2011 μνημόνιο-συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων, Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και ΗΑΤΤΑ.  Μεταβολές στο περιεχόμενό του 

επιτρέπονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.  Τυχόν χρήση του σε άλλα ταξίδια είναι 

δυνατή για τα μέλη του ΗΑΤΤΑ, με ρητή μνεία του Συνδέσμου ως δημιουργού του. 

Στοιχεία επικοινωνίας ΗΑΤΤΑ:  τηλ.: 210-9223522, fax: 210-9233307, email: hatta@hatta.gr, web: 

www.hatta.gr.  
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ1 
[Μεταξύ Διοργανωτή και Σχολείου] 

 

 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα,  20/10/2022, μεταξύ των συμβαλλομένων: αφ’ ενός του εδρεύοντος στη 

Θεσσαλονίκη (Βενιζέλου 4) γραφείου γενικού τουρισμού με την επωνυμία «Connection Travel» 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κ. Ιωάννη 

Δ. Καραγιαννούδη (αποκαλούμενο εφεξής Διοργανωτής) και αφ’ ετέρου του                                     

2Ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  (αποκαλούμενο εφεξής Σχολείο), όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Διευθύντή,  κ. Κόλτση Χρήστο, για 

λογαριασμό των μαθητών και των συνοδών καθηγητών που θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική εκδρομή, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:   
 

 Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει τη διοργάνωση της παρακάτω περιγραφόμενης εκπαιδευτικής 

εκδρομής και έχει την ευθύνη της εκτέλεσής της και το Σχολείο αποδέχεται να 

συμμετάσχουν οι μαθητές/μαθήτριές του σε αυτήν, βάσει των Γενικών Όρων Συμμετοχής σε 

Εκπαιδευτική Εκδρομή του Διοργανωτή, δηλαδή: 

 Οποιαδήποτε διαπιστωμένη φθορά σε ξενοδοχεία, λεωφορεία, αεροπλάνα 

πληρώνεται επί τόπου από τον υπαίτιο. 

 Οι εκδρομείς οφείλουν να έχουν την πρέπουσα συμπεριφορά προς οδηγούς, 

αρχηγούς, ξεναγούς και να τηρούν με συνέπεια τις ώρες ραντεβού που θα 

ορισθούν για την ορθή τήρηση του προγράμματος. Το γραφείο δε φέρει καμία 

ευθύνη για μη εκτέλεση του προγράμματος, λόγω αργοπορίας των εκδρομέων.  
 

 Τόσο οι Γενικοί Όροι συμμετοχής στην εκδρομή, όσο και το αναλυτικό πρόγραμμα που 

καταρτίστηκε από το Σχολείο αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.  

Οτιδήποτε άλλο αφορά στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εκδρομή και δεν αναφέρεται στην 

παρούσα σύμβαση, δεν έχει απολύτως καμιά νομική ισχύ.  Σχετικό ενημερωτικό σημείωμα 

με τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την εκδρομή (π.χ. αριθμοί πτήσεων κλπ.) μπορεί να 

δίνεται στο σχολείο λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση των μαθητών. 
 

 Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής μεταβάλει κάποιο ουσιαστικό στοιχείο της σύμβασης (π.χ. 
την τιμή), μετά την υπογραφή της, η μεταβολή αυτή δεν επηρεάζει νομικά  το 
αντισυμβαλλόμενο μέρος. Τροποποιητική πράξη της σύμβασης θα υπογραφεί και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη μόνο στην περίπτωση που - για εξαιρετικούς λόγους - η εκδρομή 
χρειαστεί να πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία από εκείνη που είχε αρχικά 
αποφασιστεί.  Η πραγματοποίηση θα γίνει κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης του Σχολείου με 
τον Διοργανωτή και με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες. Στην περίπτωση αυτή πιθανόν 
να υπάρξουν αλλαγές στα μεταφορικά μέσα ή/και στα καταλύματα. 

                                                 
1
  Ή «Εκπαιδευτικής Επίσκεψης-Μετακίνησης» (εφ’ όσον εξυπηρετείται ο εκπαιδευτικός σκοπός που περιγράφεται 

στο άρ. 2 παρ. 1 της Υ.Α. 129287/Γ2/2011) ή «Εκπαιδευτικής ανταλλαγής και αδελφοποίησης» ή «Μετακίνησης 

Μαθητών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού ή άλλου Προγράμματος ή δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας» ή «Επίσκεψης 

στη Βουλή των Ελλήνων», ανάλογα με την περίπτωση.  Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εκτός της 

«Εκπαιδευτικής Εκδρομής», θα πρέπει να αλλάζει ο αντίστοιχος όρος, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο δεν ταιριάζει 

πλέον, σε όλη τη σύμβαση.    
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Τίτλος εκδρομής:  Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  

Προορισμός:  ΑΘΗΝΑ 

Διάρκεια: 3 ημέρες 

Αναχώρηση: 29/10/2022 

Επιστροφή: 31/10/2022 

Τηλέφωνα επικοινωνίας, για τη συγκεκριμένη εκδρομή: 

Υπεύθυνος του τουριστικού γραφείου: Ιωάννης Καραγιαννούδης 6976 117511 

Υπεύθυνος του Σχολείου: Χρήστος Κόλτσης 2521032668 
 

Αριθμός συμμετεχόντων: 
 

ΜΑΘΗΤΕΣ: 59 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 01 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 03 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (εφ’ όσον υπάρχουν): 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΩΝ: 74   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελική ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών και των 

συνοδών καθηγητών θα επισυναφθεί μόλις οριστικοποιηθεί 

 Αεροπορική μετάβαση με τις παρακάτω πτήσεις   

Με την Skyexpress μία  χειραποσκευή 8 κιλών + ένα προσωπικό αντικείμενο, και μία  παραδοτέα 

αποσκευή 20 κιλών 

29/10     SKG-ATH GQ 391  07:00-07:53 

31/10     ATH-SKG GQ 390  22.19-23:03 

 
 

 

Κατάλυμα (διαμονή): 29-31/10/2022  Boss boutique Athens 5*/ Divani Palace Acropolis  5* 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 339/1996): 
Αρ. Ασφ. Συμβολαίου: 115724 
Στοιχεία Ασφαλιστικής Εταιρείας: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ  

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 
 

ΑΡ. ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 115724 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Τιμή εκδρομής κατ’ άτομο :     239€ / 249€ (ανάλογα με το ξενοδοχείο) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Αριθμός ατόμων 59 X 239 = 14101€ / 59 x  249 (τιμή)  = 14.691€    
με  2 πρωινά  και ένα γεύμα                                                            
 

Παρατήρηση: Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται: ο νέος φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, οι 
επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και τα εν γένει προσωπικά έξοδα. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: οι πληρωμές γίνονται μέσω τραπέζης και συγκεκριμένα 
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ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Το ποσό των     3.100 € στις  14 /10/2022 
 
2η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Το ποσό των     5.450€  στις 18/10/2022 

3η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Το ποσό των     4.551€   ή       5.141 €  στις 25/10/2022 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ:     1.000€  στις 01/11/2022 

 

                                                                         

 
 

20/10/2022 

 
........................................                               ........................................ 

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ *                                            ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
 
 

CONNECTION TRAVEL 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,  
 

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟ  
 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΔΗ, ΚΑΤΙΝΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
    GR9501716030 006603108611187 
 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

GR2808700650000300003333217 
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