
Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………………………………………………. γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/ριας 

………………………………………………………………… ……………………………… της τάξης Γ΄, τμήμα ……… , δηλώνω υπεύθυνα και «εν γνώσει των 

συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως» ότι ……….. επιτρέπω στο/η γιο/κόρη μου να συμμετάσχει στην 5μερη 

σχολική εκδρομή που θα γίνει στο Ναύπλιο (1 διανυκτέρευση) και στην  Αθήνα (3 διανυκτερεύσεις) από 12 -

16/12/2022. 

Τιμή  200 (€) ευρώ. Προκαταβολή 50 (€) ευρώ έως τη Δευτέρα 14/11/2022 

Δηλώνω επίσης ότι οι συνοδεύοντες καθηγητές δεν ευθύνονται για το παιδί μου αν δε ακολουθεί τους κανονισμούς και 

τις οδηγίες των καθηγητών και σε περίπτωση που δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην εκδρομή (π.χ. μέθη, έξοδος 

χωρίς άδεια κτλ) θα έρθω να το παραλάβω. 
Σας πληροφορώ επίσης ότι το παιδί μου είναι υγιές και δεν κάνει χρήση φαρμάκων, σε αντίθετη περίπτωση, 

δηλώνω ότι θα προσκομίσω στον αρχηγό της εκδρομής ενημερωτικό σημείωμα όπου θα αναγράφονται το πρόβλημα 
και τα φάρμακα που χρησιμοποιεί. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον κηδεμόνα: ……………………………………. 

Ξάνθη  ……… / ……… / 2022 
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