
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ  
(άξζξν 8, Ν. 1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8, παξ. 4, Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟ
(1)

: ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 2
νπ

 ΔΠΑΛ Πεξηζηεξίνπ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):  

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζκ.:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηόηππνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ(Email):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

1) είκαη ν λόκηκνο θεδεκόλαο ηνπ καζεηή/ηξηαο    ………………………………………………………...............................    

ηεο Γ΄ Τάμεο ηνπ 2
νπ

 ΕΠΑΛ Πεξηζηεξίνπ, 

2) επηηξέπσ ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ κνπ ζηελ πνιπήκεξε  εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηνπ 2νπ ΕΠΑΛ  Πεξηζηεξίνπ από 

8/2/2023 έυρ και 12/2/2023 (επιζηποθή 12/2/2023 απγά ηο απόγεςμα), ζύκθσλα κε ην παξαθάησ ελδεηθηηθό 

ρξνλνδηάγξακκα(ην ηειηθό ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε ην πξαθηνξείν) 

3) αλαιακβάλσ πιήξσο ηηο απνξξένπζεο από ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο καζεηή/(ηξηαο) επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο,αλάκεζα 

ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ε απαγόπεςζη: 

α) ηηρ σπήζηρ ποδηλάηυν, μοηοποδηλάηυν, αςηοκινήηυν από ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ και γενικόηεπα οποιοςδήποηε 

άλλος μέζος, εκηόρ από αςηά πος σπηζιμοποιεί ηο ζσολείο, ακόμη και αν έσοςν άδεια οδήγηζηρ  

β) ηος καπνίζμαηορ και ηηρ καηανάλυζηρ οινοπνεςμαηυδών ποηών και  

γ) ηηρ απομάκπςνζηρ από ηο σώπο ηοςξενοδοσείος ή ηηρ επίζκετηρ συπίρ ηην άδεια ηυν ζςνοδών καθηγηηών.  

4)Σε πεξίπησζε πξόθιεζεο δεκηώλ ζην μελνδνρείν, ζην κεηαθνξηθό κέζν ή νπνπδήπνηε αιινύ ζα αλαιάβσ όια ηα 

έμνδα γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο ελώ ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζπκκόξθσζεο ζην πξόγξακκα επηζθέςεσλ ηεο εθδξνκήο 

ή αλππαθνήο ηνπ/ηεο γηνύ/θόξεο κνπ ζηηο νδεγίεο ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ δειώλσ όηη κε βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηα 

έμνδα ηεο άκεζεο επηζηξνθήο ηνπ/ηεο. 

5)Σε πεξίπησζε λόζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο θαη αλαγθαζηηθήο παξακνλήο ζε απνκόλσζε ιόγσ θνξνλντνύ 

(θαξαληίλα)ν θεδεκόλαο ή εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ζα κεηαβεί ζην πξννξηζκό ηεο εθδξνκήο, ώζηε λα αλαιάβεη ηελ 

ζπλνδεία ηνπ καζεηή/ηξηαο, όζν απηόο είλαη ζε θαξαληίλα θαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ. Τα έμνδα γηα ηνλ καζεηή 

αλαιακβάλεη ην πξαθηνξείν, όρη όκσο ηα  έμνδα ηνπ ζπλνδνύ θεδεκόλα. 

Ενδεικηικό Χπονοδιάγπαμμα 

Σετάρτη, 8 Φεβροσαρίοσ 2023 
1ε εκέξα:  πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε λσξίο ην πξσί. Δλδηάκεζε ζηάζε ζηα  Καμένα Βούρλα πξηλ θηάζνπκε ζην Βόλο. ηε ζπλέρεηα ζα 

επηζθεθζνύκε ην ρώξν ηεο Αρταίας Ιωλκού. Δπηζηξνθή ζηελ πόιε ηνπ Βόινπ θαη επίζθεςε ζην Γημοτικό Θέατρο ηεο πόιεο. Άθημε ζην 

μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 



 

Πέμπτη, 9 Φεβροσαρίοσ 2023 
2ε εκέξα:  Πνξηαξηά – Μαθξηλίηζα 

 Αλαρώξεζε ην πξσί γηα ην γύξν ηνπ Πηλίοσ. Πξώηε ζηάζε Μακρινίτσα θαη Πορταριά. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν γηα μεθνύξαζε. Γείπλν. 

Γηαλπθηέξεπζε.       

 

Παρασκεσή, 10 Φεβροσαρίοσ 2023 
3ε εκέξα:   Μεηέσξα – Καιακπάθα – Σξίθαια 

Πξόγεπκα ζην μελνδνρείν θαη επίζθεςε ζηνπο βξάρνπο ησλ Μεηεώξσλ. Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο θαη κνπζείν Μαληηαξηώλ 

ζηελ Καιακπάθα. Δπίζθεςε ζηα Σξίθαια. Διεύζεξε ώξα γηα γεύκα, βόιηα θαη ςώληα. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν γηα 

μεθνύξαζε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.       

 

άββατο, 11 Φεβροσαρίοσ 2023 
4ε εκέξα:  Μειηέο – Σζαγθαξάδα – Εαγνξά 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Πειίνπ ζην ρσξηό Μειηέο, έλα από ηα πην γξαθηθά ρσξηά. ηε ζπλέρεηα 

επίζθεςε ζην ρσξηό  Σζαγθαξάδ. Αλαρώξεζε γηα ηε Εαγνξά έλα από ηα πην γλσζηά θεθαινρώξηα ηνπ Πειίνπ- πνπ βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 

400κ. θαη ζε απόζηαζε 47 ρικ. από ην Βόιν. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Ξεθνύξαζε, δείπλν. Σν βξάδπ πξναηξεηηθόο βξαδηλόο 

πεξίπαηνο ζην ιηκάλη θαη ην  θέληξν ηνπ Βόινπ  πξναηξεηηθά. Γηαλπθηέξεπζε 

Κσριακή, 12 Φεβροσαρίοσ 2023 

5ε εκέξα: Βόινο ( Αξραηνινγηθό Μνπζείν ) – έζθιν – Γίκελη – Πύξαζν – Αζήλα 

Μεηά ην πξόγεπκα επίζθεςε ζην Αρταιολογικό Μοσσείο τοσ Βόλοσ. Πεξηέρεη ηελ πην ζεκαληηθή ζπιινγή Διιεληθήο δσγξαθηθήο, ζπιινγέο 

ζηειώλ αξρατθήο επνρήο από ηελ αξραία Φάιιαλα θαη ζηήιεο πνπ αλαθαιύθζεθαλ ζηηο Φεξέο. Όπσο γιππηά θαη επξήκαηα από ηνπο 

λενιηζηθνύο ρώξνπο έζθιν, Γίκελη θαη Πύξαζν. Γπν κεγάιεο αίζνπζεο έρνπλ δηεπζεηεζεί θαηά ηξόπν δηδαθηηθό θαη ειθπζηηθό. Ζ ηξίηε 

αίζνπζα είλαη αθηεξσκέλε ζηε λενιηζηθή Θεζζαιία. Αλαρώξεζε κε ελδηάκεζε ζηάζε ζηελ Αζήλα. Αξγά ην απόγεπκα ζα θζάζνπκε ζηελ 

Αζήλα.  

 

(ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πξνβιήκαηνο πγείαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο) 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΓΔΙΑ: 

(Πεξηγξάςηε ην πεξηιεπηηθά θαη δειώζηε ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηνπ αλ εθδεισζεί) 

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

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ: 
...................................................................................................................................................... ......................................................... 

ΑΛΛΔΡΓΙΔ: 
.......................................................................................................................................................................................... .....................

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΘΔΡΑΠΟΝΣΟ ΙΑΣΡΟΤ : ..................................................................................................................................... 

                                             Πεξηζηέξη, …… / …… / 2023 

 

Ο/Ζ δειώλ/νύζα 

 

 

 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 

εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 

εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 

δεινύζα 


