
Υποχρεϊςεισ μαθητϊν/τριων και κηδεμόνων 

  για ςυμμετοχή ςε εκδρομή - εκπαιδευτική επίςκεψη. 

1. Απαραίτθτθ θ δήλωςη ςυμμετοχήσ. Κατατίκεται αυτοπροςϊπωσ από τον/τθν κθδεμόνα  ι με 
κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από το μακθτι/τρια. 

2. Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ-εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ, πρζπει να ςυμμετζχει 
τουλάχιςτον το 70% των φοιτϊντων μακθτϊν/τριϊν τθσ τάξθσ ι του τμιματοσ. Οι μακθτζσ/τριεσ 
που δε ςυμμετζχουν παραμζνουν ςτο ςχολείο και παρακολουκοφν ειδικά διαμορφωμζνο 
ωρολόγιο πρόγραμμα με απόφαςη του Συλλόγου Διδαςκόντων. 

3. Η διλωςθ ςυμμετοχισ είναι δεςμευτικι για τθν οργάνωςθ τθσ εκδρομισ. Το κόςτοσ αφορά όλουσ 
τουσ ςυμμετζχοντεσ, προκφπτει  μετά από μειοδοτικό διαγωνιςμό και επιμερίηεται εξϋ ίςου 
ςτουσ/ςτισ  μακθτζσ/τριεσ. Σε περίπτωςθ απουςίασ τθν θμζρα τθσ εκδρομισ δεν επιςτρζφονται 
χριματα και πρζπει να ενθμερωκεί ο αρχθγόσ πριν από τθν αναχϊρθςθ.  

4. Στο λεωφορείο ο/θ μακθτισ/τρια οφείλει να επιδεικνφει τον προςικοντα ςεβαςμό ςτον οδθγό, 
ςτον/ςτθν αρχθγό και τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ τθσ εκδρομισ. 

5.  Οι μακθτζσ/τριεσ ςτο λεωφορείο δεν πρζπει κάνουν φαςαρία, να ενοχλοφν τουσ υπόλοιπουσ, 
κυρίωσ τον οδθγό, να μθ προξενοφν ηθμιζσ, να μθ ςθκϊνονται κατά τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ. 

6. Να ςζβονται τουσ χϊρουσ τισ επίςκεψθσ. 

7. Να μθν απομακρφνονται από τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ χωρίσ άδεια ι ενθμζρωςθ . 

8. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο μακθτισ/τρια ζχει χρόνιο πρόβλθμα υγείασ θ υπεφκυνθ διλωςθ 
κα ςυνοδεφεται με ενθμερωτικό ςθμείωμα όπου κα αναγράφονται:  

α) τα φάρμακα που πρζπει να λαμβάνει ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ/τρια  
β) οι πρϊτεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ και  
γ) το τθλζφωνο του κεράποντοσ ιατροφ.  

9. Όςοι επικυμοφν να ζχουν μαηί τουσ κινθτό τθλζφωνο να καταγράψουν τον αρικμό ςτο ειδικό 
κατάλογο των ςυνοδϊν. 

 

Πρόγραμμα  

Για τθν θμεριςια εκπαιδευτικι επίςκεψθ με βάςθ το Άρκρο 3 παρ. 2  τθσ Αρικμ. 33120/ΓΔ4/6-3-

2017/ΥΠ.Π.Ε.Θ.**ΦΕΚ 681 τ.Β  για τθ Τρίτθ 25 Απριλίου 2017,  των μακθτϊν/τριϊν τθσ Γ τάξεωσ του ςχολείου  

για παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ που οργανϊνει θ Εςτία Επιςτθμϊν Πάτρασ ,  με το εξισ 

αναλυτικό πρόγραμμα: 

 07:00 Συγκζντρωςθ μακθτϊν/τριϊν και αναχϊρθςθ από τθν Λαϊκι Αγορά Άργουσ με λεωφορείο. 

 09:30   Άφιξθ ςτο  Πανεπιςτιμιο Πατρϊν. 

 9.30-14.00 Παρακολοφκθςθ θμεριςιου προγράμματοσ ςτθν Εςτία Επιςτθμϊν Πάτρασ 

 14.30-17.30 Συγκζντρωςθ και παραμονι ςτθν Πλατεία Ψθλϊν Αλωνιϊν για φαγθτό – ξεκοφραςθ. 

 17.30 Αναχϊρθςθ για Άργοσ , με ενδιάμεςθ 15/λεπτθ ςτάςθ κακ’  οδόν. 

 20:00  Άφιξθ ςτο Άργοσ.   

 Αρχθγόσ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ, ορίηεται θ κυρία Μποηίνθ Ευδοκία  με αναπλθρωτι  τον κφριο 

Καπηάλα Δθμιτριοσ.    

 


