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ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   
   

Για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της  Γ΄  Γυμνασίου από  Πέμπτη 04/05/2017 έως και Σάββατο 

06/05/2017 στην Καλαμάτα. Το κόστος ανά μαθητή είναι 135 ευρώ. Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι 

αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του Σχολείου. Κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, η υλοποίηση της επίσκεψης 

γίνεται από το Τουριστικό Γραφείο Happy Days TRAVEL, Ελ. Βενιζέλου 147 Β, 16341, Ηλιούπολη, με 

μισθωμένα λεωφορεία τους και ξενοδοχείο το PHARAE PALACE  4**** (www.pharae.gr), το οποίο 

εξασφαλίζει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις (ασφάλεια αστικής ευθύνης, ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, βεβαίωση για ασφαλή μετακίνηση των μαθητών)  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Τάξης του  Γυμνασίου που θα λάβουν μέρος στην εκπαιδευτική επίσκεψη 

του σχολείου αναλαμβάνουν την ευθύνη και την υποχρέωση να πειθαρχούν σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής , 

να υπακούουν στον αρχηγό και τους συνοδούς και να προσαρμόζονται στο πρόγραμμα της εκδρομής και τις 

εντολές των υπευθύνων της. 

    Ειδικότερα, οφείλουν να τηρούν τα παρακάτω, με απόλυτη συνέπεια: 

 Να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θίγει την αξιοπρέπεια τους και εκθέτει   την οικογένεια τους και το 

σχολείο. Συγκεκριμένα θέματα προσοχής είναι η ηθική συμπεριφορά, η αποφυγή χρήσης αλκοόλ κ.λ.π. 

 Απαγορεύεται γενικά σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής να οδηγήσουν αυτοκίνητο  και κάθε 

μηχανοκίνητο μέσο. 

 Απαγορεύεται το μπάνιο σε θάλασσα ή πισίνα και η χρήση κάθε θαλάσσιου μέσου ψυχαγωγίας (βάρκα 

κ.λ.π.) 

 Να μην απομακρύνονται από τους συνοδούς καθηγητές και να μην παραβιάζουν τα χρονικά όρια του 

προγράμματος ή εκείνα που θέτει ο αρχηγός. 

 Να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση ασθενείας κάποιου μαθητή εφ’ όσον κατά  

την γνωμάτευση του ιατρού δεν μπορεί να συνεχίσει την εκδρομή, θα εισαχθεί σε νοσοκομείο ή  κλινική 

και θα ειδοποιηθούν οι δικοί του, για να αναλάβουν τα περαιτέρω. 
 

ΕΦ’ ΟΣΟΝ , ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ – ΚΗΔΕΜΟΝΑ  ΚΑΙ  ΜΑΘΗΤΗ 

     Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τους παραπάνω όρους και θα συμμορφωθώ (ο μαθητής) προς 

αυτούς και γενικότερα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ που αναγράφεται στην πίσω σελίδα 

αυτής της δήλωσης. Δηλώνω (ο κηδεμόνας) ότι σε περίπτωση ατυχήματος μαθητή κατά τη διάρκεια της 

εκδρομής, εξ αιτίας παραβάσεων των όρων αυτών και του πνεύματος της σχολικής εκδρομής , δεν θα 

αναζητήσω  και δεν θα αποδώσω καμιά ευθύνη στους συνοδούς καθηγητές. 

     Επίσης δηλώνω   (ο κηδεμόνας) ότι το παιδί μου:   (Βάζουμε Χ κατά περίπτωση) 

 ..... Δεν έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας   

 .....Έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας και σας επισυνάπτω ενημερωτικό σημείωμα που 

αναγράφονται (άρθρο 10, παρ. 4 της Y.A 33120/ΓΔ4/6-3-2017) 

1.   Τα φάρμακα που πρέπει να λαμβάνει. 

2.  Οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης. 

3.  Το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού. 
 

                                                    Βύρωνας ………………………… 
 

Ο  Γονέας-Κηδεμόνας  του/της μαθητή/ριας ………………………………………                                       
  
ΕΠΙΘΕΤΟ:……………………  ΟΝΟΜΑ: …………        (ΣΥΜΦΩΝΩ   /   ΔΕ     ΣΥΜΦΩΝΩ)    

                                                                                                     (κυκλώστε αυτό που επιθυμείτε) 

 

                   (Υπογραφή)                                                          

 

http://www.pharae.gr/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 

Πέμπτη 04/05/2017:  1η μέρα 
7:30                Συγκέντρωση στον πεζόδρομο πλησίον του σχολείου.     Επιβίβαση στο πούλμαν              8:00 Αναχώρηση  

11:30-13:30   Άφιξη στην Αρχαία Μεσσήνη - Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 

14:30              Πρόχειρο φαγητό και Περίπατος στον πεζόδρομο της Καλαμάτας 

16:00              Άφιξη στο ξενοδοχείο-Τακτοποίηση στα δωμάτια  

20:00-21:00   Δείπνο στο ξενοδοχείο  

21:30              Περιήγηση στην πόλη της Καλαμάτας 

23:30              Επιστροφή στο ξενοδοχείο  – Διανυκτέρευση 
 

Παρασκευή 05/05/2017: 2η μέρα 
8:30-9:30       Πρωϊνό  

10:15-19:00   Ημερήσια περιήγηση  

  10:15-16:00 Πύλος - Ξενάγηση  1) στο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος            

                        (πρόγραμμα "Νέστωρ")   2) στο Νιόκαστρο    3) στη Σφακτηρία     4) Γιάλοβα (Λιμνοθάλασσα) - Φαγητό 

16:00-19:00    Μεθώνη – Φοινικούντα - Κορώνη (στάση και ξενάγηση) 

20:00-21:00    Άφιξη στο ξενοδοχείο – Δείπνο - Ξεκούραση 

22:00               Βραδινή έξοδος 

23:30               Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Διανυκτέρευση 
 

Σάββατο 06/05/2017: 3η μέρα 

8:30-9:30       Πρωϊνό  

9:30-10:00     Τακτοποίηση αποσκευών – Παράδοση δωματίων 

10:30-18:30   Αναχώρηση - Ημερήσια περιήγηση σε Βυτίνα (Λαογραφικό  μουσείο-Εκκλησία Αγ. Τρύφωνα),   

                       Δημητσάνα  (Μουσείο Υδροκίνησης),  Στεμνίτσα (Λαογραφικό Μουσείο-Σχολή Αργυροχρυσοχοϊας) 

20:00             Άφιξη στον πεζόδρομο πλησίον του Σχολείου  

 

                                   ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

    Κάθε μαθητής και μαθήτρια : 

1. Είναι υποχρεωμένος/η να τηρεί το πρόγραμμα της εκδρομής και το οποίο αφορά μετακινήσεις, 

διάφορες επισκέψεις, ξεναγήσεις, διαμονή σε ξενοδοχεία, διατροφή, ψυχαγωγία και διασκέδαση.  

2. Οφείλει να συμπεριφέρεται άψογα στο προσωπικό των μεταφορικών  

μέσων που χρησιμοποιούνται για την εκδρομή, των ξενοδοχείων, στους ξεναγούς και γενικά σε όλους 

εκείνους που τους παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

3. Όταν αντιλαμβάνεται ότι η συμπεριφορά συμμαθητή του είναι ανάρμοστη,  οφείλει να του κάνει 

σύσταση, ώστε να συμπεριφέρεται όπως πρέπει και σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα να 

ζητήσει την συμπαράσταση των συμμαθητών του ή των συνοδών καθηγητών. 

4. Απαγορεύεται να δέχεται ή πραγματοποιεί επισκέψεις σε δωμάτια ξενοδοχείου συμμαθητών ή άλλων 

προσώπων, χωρίς την άδεια των συνοδών καθηγητών του. 

5. Απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ως οδηγός ή συνοδηγός ποδήλατα, μοτοποδήλατα, βέσπες, 

μοτοσικλέτες, και αυτοκίνητα. 

6. Απαγορεύεται να κάνει μπάνιο σε πισίνες ξενοδοχείων ή θάλασσα.  

7. Οφείλει να μην απομακρύνεται από την ομάδα του χωρίς την άδεια του συνοδού του. Σε περίπτωση που 

υπάρχει κάποια απόλυτη ανάγκη υποχρεώνεται να το γνωρίζει στον υπεύθυνο συνοδό. 

8. Όταν  μαθητής από πρόθεση και αδικαιολόγητα προκαλεί ζημιές στα μεταφορικά μέσα, στα μουσεία, 

στα ξενοδοχεία ή οπουδήποτε αλλού εκτός από την υποχρέωσή του να καλύπτει τα έξοδα των ζημιών, 

θα τιμωρείται μετά την επιστροφή στο σχολείο.  

9. Τυχόν τροποποιήσεις του προγράμματος κατά την πορεία της εκδρομής κριθούν αναγκαίες και οι 

οποίες θα εγκριθούν με απόφαση καθηγητών – μαθητών είναι υποχρεωτικές και για τους 

μειοψηφήσαντες  μαθητές. 

10. Κάθε περίπτωση που ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια της εκδρομής και δεν προβλέπεται από τον 

παρόντα κανονισμό θα αντιμετωπίζεται με απόφαση των συνοδών καθηγητών και ενός εκπροσώπου 

των μαθητών. 
 

ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ  

ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ. 

 

 

                                     ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ  3
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 


