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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,
Όταν πραγματοποιείται μία πολυήμερη εκδρομή οι μαθητές δεν πρέπει να ξεχνούν ότι τα‐
ξιδεύουν ως ομάδα που εκπροσωπεί το σχολείο μας. Επομένως δεν επιτρέπεται σε κανένα
με πράξεις ή παραλήψεις του να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τη δική του ή των
συμμαθητών του, να προκαλέσει προβλήματα στους καθηγητές του και να προσβάλει τη
φήμη του σχολείου.
Πρέπει όλοι να σκέφτονται ότι από την επιτυχία της συγκεκριμένης εκδρομής θα εξαρτη‐
θεί η πραγματοποίηση μίας παρόμοιας την επόμενη χρονιά. Μέσα σ' αυτό το πνεύμα θα θέ‐
λαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω:
• Η εκδρομή έχει κυρίως εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια
συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες (επισκέψεις  ξεναγήσεις  κοινές έξοδοι) εί
ναι υποχρεωτική .
Οι μαθητές πρέπει να φροντίζουν να είναι συνεπείς ώστε να εφαρμόζεται το ωράριο του
προγράμματος. Kάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη μετακίνηση της ομάδας.
• Στον ελεύθερο χρόνο τους οι μαθητές μπορούν να μετακινούνται χωρισμένοι σε ομά‐
δες σε λογική απόσταση από τον χώρο συνάντησης. Πριν απομακρυνθούν οφείλουν να ενη‐
μερώνουν τους καθηγητές τους και να ορίζουν την ώρα της επιστροφής και τον τόπο συνά‐
ντησης με την ομάδα. Οι συνοδοί καθηγητές πρέπει να γνωρίζουν κάθε φορά που ακριβώς
βρίσκονται οι μαθητές. Για οποιαδήποτε μετακίνηση μαθητών απαιτείται άδεια. Τις ώρες
που οι μαθητές κινούνται μέσα στην πόλη μόνοι τους, δε φέρουν οι συνοδοί καθηγητές
καμία ευθύνη. Σ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής δεν επιτρέπεται η μετακίνηση μαθητή με
άλλο μέσο εκτός αυτών που χρησιμοποιεί το σχολείο. Παράβαση αυτού συνεπάγεται άμε‐
ση αποκοπή από το σώμα των εκδρομέων και εισήγηση για τιμωρία και μείωση της διαγω‐
γής τους.
• Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις στα δωμάτια των συμμαθητών τους, μετά την
επιστροφή από τις βραδινές εξόδους , στις ώρες νυχτερινής ησυχίας . Από τη στιγμή που
οι μαθητές αποσύρονται στα δωμάτια τους κάθε μετακίνηση τους απαγορεύεται χωρίς
άδεια από καθηγητή. Η ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε περίπτωση που δε συμμορφωθούν
με τη σύσταση αυτή, βαρύνει αποκλειστικά τους παραβάτες μαθητές.
• Οποιαδήποτε φθορά ξένης ιδιοκτησίας (ξενοδοχείο, πούλμαν, πλοίο ,αεροπλάνο ή άλ‐
λο χώρο) προκαλείται από τους μαθητές οπουδήποτε σ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής, επι‐
βαρύνει τους ίδιους και οι γονείς θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση
των προκληθέντων ζημιών. Σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί η ευθύνη του ενός, τα έξοδα
βαρύνουν όλη την ομάδα πχ αυτοί που είναι στο ίδιο δωμάτιο ή στο ίδιο πούλμαν κτλ.
Υπεύθυνοι είναι επίσης οι μαθητές για τα κοσμήματα , κινητά και τα χρήματα τους. Οι ίδιοι
πρέπει να πάρουν μέτρα προστασίας, το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες.
• Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, αυτοκινήτων από
τους μαθητές ακόμη και αν έχουν άδεια οδήγησης. Απαγορεύεται επίσης να νοικιάσουν
βάρκες, ποδήλατα θαλάσσης και μηχανοκίνητα .σκάφη κτλ.
• Απαγορεύεται η χρήση «διαφόρων ουσιών», και οινοπνευματωδών ποτών.
Εάν διαπιστωθεί κάποια περιστατικό θα γίνει αμέσως καταγγελία στις αρμόδιες αρχές και
είναι γνωστό ότι το αδίκημα αυτό είναι αυτόφωρο. Οι δε πειθαρχικές .ποινές από το σχολείο
θα είναι οι αυστηρότερες που προβλέπει η Νομοθεσία.
• Οι μαθητές , που μεταβαίνουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , πρέπει
οπωσδήποτε , να εφοδιαστούν με Ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης από τον ασφαλιστικό
φορέα του κηδεμόνα τους.
• Απαγορεύεται αυστηρά το μπάνιο σε πισίνα ή στη θάλασσα για να αποφευχθεί πι‐
θανό ατύχημα.
• Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί κλοπή σε καταστήματα, ξενοδοχεία ή σε άλλους
μαθητές, θα γίνει καταγγελία στις αρμόδιες αρχές από τους συνοδούς καθηγητές και οι ποι‐
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νές θα είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Οι δε υπεύθυνοι για τις κλοπές μαθητές θα επιστρέψουν
αμέσως με δικά τους έξοδα.
Γενικά είναι αυτονόητο ότι, οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υπο
δείξεις των καθηγητών τους. Σε περίπτωση διακεκριμένης ατασθαλίας μαθητή, οι
συνοδοί καθηγητές έχουν τη δυνατότητα, αφού ενημερώσουν τους γονείς του να
το στείλουν πίσω με δικά τους έξοδα.
Η Διεύθυνση και οι συνοδοί καθηγητές θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομα‐
λή εξέλιξη του προγράμματος της εκδρομής. Ευνόητο όμως είναι ότι αν συμβεί οτιδήποτε από τα
παραπάνω αναφερόμενα και δεν τηρηθούν οι όροι, η Διεύθυνση του σχολείου, ο αρχηγός και οι
συνοδοί καθηγητές δε θα φέρουν την παραμικρή ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη.
Οι γονείς αφού ενημερωθούν για τις παραπάνω προϋποθέσεις εγκρίνουν τη συμμετοχή υ‐
πογράφοντας την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση;

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Αφού λάβαμε υπόψη μας τα παραπάνω, οι παρακάτω υπογραφόμενοι
Α) …………………………………………………………………………… Αρ. Ταυτ …………………
Β) ……………………………………………………………………… Αρ. Ταυτ ............................ ……
Γονείς ή κηδεμόνες τ ....... μαθητ ...............................................................................................
της ……… τάξης του ..... …τμήματος, δηλώνουμε υπεύθυνα και με όσα ορίζει ο νό‐
μος , 1349/83 περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας ανηλίκων ,ότι επιτρέπουμε
τη συμμετοχή τ… στην εκδρομή του σχολείου που θα πραγματοποιηθεί
από 19 μέχρι 23 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη , με πούλ‐
μαν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αποφασιστεί από τα σχολείο. Αποδεχό‐
μαστε όλα όσα αναφέρονται παραπάνω για τη συμπεριφορά των μαθητών κατά
τη διάρκεια της εκδρομής και δε θα θεωρήσουμε υπεύθυνους τους συνοδούς κα‐
θηγητές για οτιδήποτε προκύψει, αν αυτό οφείλεται σε μη συμμόρφωση του
παιδιού μας με τις υποδείξεις των καθηγητών του ή σε απομάκρυνση του από την
ομάδα των εκδρομέων.
Σας πληροφορούμε επίσης ότι το παιδί μας είναι τελείως υγιές και δεν κάνει
χρήση φαρμάκων. κτλ (Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώστε το πρόβλημα και τα
φάρμακα που χρησιμοποιεί.)
Οι υπεύθυνα δηλώνοντες γονείς ή κηδεμόνες ( Υπογραφή ) :
Α)…………………………………………………………………….
Β)………………………………………………………………………….
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου. Για οποιαδήποτε πλη‐
ροφορία ο κηδεμόνας μπορεί να απευθύνεται στο σχολείο.
Σε περίπτωση εκδρομής στο εξωτερικό οι μαθητές ανάλογα με την χώρα επίσκεψης πρέπει να
έχουν νέα αστυνομική ταυτότητα ( λατινικοί χαρακτήρες) ή διαβατήριο σε ισχύ.
Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.
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