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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
 

Το Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο των 
επιστημονικών του δραστηριοτήτων, προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
Τεχνολογικό Μουσείο του Μονάχου και στο Ινστιτούτο Max Planck και ημερήσια επίσκεψη στο 
Innsbruck της Αυστρίας.  

Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 15 Απριλίου 
2011 έως Τρίτη 19 Απριλίου 2011. Θα χρησιμοποιηθούν δηλαδή δύο ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας 
(Μεγ. Δευτέρα και Τρίτη) 

 
ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Αναχώρηση τη Παρασκευή 15 Απριλίου, αεροπορικώς  για Μόναχο.  
4 διανυκτερεύσεις στη Μόναχο (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα).  
1 ημερήσια εκδρομή στο Innsbruck  
Κατά την διάρκεια της παραμονής στο Μόναχο θα υπάρξουν και άλλες δραστηριότητες που αυτή τη στιγμή 
διαμορφώνονται.  
Επιστροφή τη Τρίτη 19 Απριλίου στο Ηράκλειο. 
 
Το ενδεικτικό κόστος διαμορφώνεται στα 720 ευρώ το άτομο περίπου. Στη τιμή περιλαμβάνονται 

αεροπορικά εισιτήρια, 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχείο του Μονάχου, μετακινήσεις με 
πούλμαν. Δεν περιλαμβάνονται είσοδοι στα Μουσεία κλπ 
(αναμένονται  αναλυτικές προσφορές από τουριστικά πρακτορεία).  
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών 48 άτομα. 
Δικαίωμα συμμετοχής κατά προτεραιότητα έχουν:  

1. μέλη του Παραρτήματος Ανατολικής Κρήτης της ΕΕΦ  
2. καθηγητές ΠΕ04 (μη μέλη του Παραρτήματος) 
3. σύζυγοι των περιπτώσεων 1 και 2 (με την ίδια σειρά) 
4. καθηγητές λοιπών ειδικοτήτων 
5. λοιποί 

Για να πραγματοποιηθεί η εκπ. επίσκεψη στο Μόναχο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρξει 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από ικανοποιητικό αριθμό μελών του Παραρτήματος και επίσης να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα, τουλάχιστον 35-40 άτομα. 
Αν υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον  θα γίνει κλήρωση. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα «Εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος», κάνοντας «κλικ» στη παρακάτω διεύθυνση: 
https://spreadsheets1.google.com/viewform?formkey=dHUtS2dBZ3JuZ3l3TjU1d05fYUg1YXc6MQ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΦΟΡΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 
Το παρόν ενημερωτικό καθώς και η ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι 
αναρτημένα και στις ιστοσελίδες του Παραρτήματος: http://sites.google.com/site/pakeef και του 2ου 
ΕΚΦΕ Ηρακλείου: http://2ekfe.ira.sch.gr 

 
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους καθηγητές του σχολείου σας 

 
Ο Πρόεδρος 

του Παραρτήματος Ανατολικής Κρήτης 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 

Δελλατόλας Στέλιος 
Φυσικός 

Ηράκλειο : 18 – 01 - 2011 
 

 


