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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
 
Αγαπητοί µαθητές και γονείς, 
 
Όταν πραγµατοποιείται µια εκδροµή, είτε µονοήµερη είτε πολυήµερη, οι µαθητές δεν πρέπει να ξεχνούν 
ότι λειτουργούν ως οµάδα που εκπροσωπεί το σχολείο τους.  
Εποµένως δεν επιτρέπεται σε κανένα µε τις πράξεις του ή τις παραλείψεις του να βάζει σε κίνδυνο τη 
ζωή ή την υγεία τη δική του και των συµµαθητών του, να προκαλεί προβλήµατα στους συνοδούς 
καθηγητές και να δυσφηµίζει το όνοµα του σχολείου.  
Πρέπει όλοι να σκέφτονται ότι από την επιτυχία της συγκεκριµένης εκδροµής θα εξαρτηθεί η 
πραγµατοποίηση όχι µόνο της επόµενης, αλλά και των πολυήµερων εκδροµών της επόµενης χρονιάς. 
Μέσα σε αυτό το πνεύµα θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή όλων σας στα παρακάτω ειδικά 
θέµατα των πολυήµερων εκδροµών: 
1. Η εκδροµή έχει κυρίως εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια η συµµετοχή στις 
κοινές δραστηριότητες (επισκέψεις, ξεναγήσεις, κοινές έξοδοι κλπ.) είναι υποχρεωτική. 
2. Οι µαθητές πρέπει να φροντίζουν να είναι συνεπείς, ώστε να εφαρµόζεται το ωράριο του 
προγράµµατος της εκδροµής. Κάθε µαθητής είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη µετακίνηση της οµάδας. 
3. Στον ελεύθερο χρόνο τους οι µαθητές µπορούν να µετακινούνται χωρισµένοι σε οµάδες, πάντοτε σε 
λογική απόσταση από το χώρο συνάντησης. Πριν αποµακρυνθούν οφείλουν να ενηµερώνουν τους 
καθηγητές τους για το χώρο στον οποίο περίπου θα βρίσκονται και να δηλώνουν την ώρα της 
επιστροφής τους και τον τόπο συνάντησης µε την οµάδα. Οι συνοδοί καθηγητές πρέπει να γνωρίζουν 
ανά πάσα στιγµή πού ακριβώς βρίσκονται οι µαθητές. Για οποιαδήποτε µετακίνηση µαθητών απαιτείται 
άδεια. Για το χρονικό διάστηµα που οι µαθητές κινούνται µέσα στην πόλη µόνοι τους, οι συνοδοί 
καθηγητές δε φέρουν καµία ευθύνη.  
4. Σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής δεν επιτρέπεται η µετακίνηση µαθητών µε άλλο µέσο εκτός αυτών 
που χρησιµοποιεί το σχολείο. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνεπάγεται την άµεση αποκοπή από το 
σώµα των εκδροµέων και εισήγηση για τιµωρία και µείωση της διαγωγής τους. 
5. ∆εν επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις κατά οµάδες στα δωµάτια των µαθητών, µετά την επιστροφή 
από τις βραδινές εξόδους, στις ώρες νυχτερινής ησυχίας. Από τη στιγµή που οι µαθητές αποσύρονται 
στα δωµάτιά τους, κάθε µετακνησή τους γίνεται µόνο µε άδεια του αρχηγού της εκδροµής. Η ευθύνη για 
οτιδήποτε συµβεί σε περίπτωση που οι µαθητές δε συµµορφωθούν µε τη σύσταση αυτή, βαρύνει 
αποκλειστικά τους ίδιους τους αραβάτες µαθητές.
6. Οποιαδήποτε φθορά ξένης ιδιοκτησίας (ξενοδοχείο, πούλµαν ή άλλο χώρο) προκαλείται από τους 
µαθητές (οπουδήποτε και καθ 8 όλη τη διάρκεια της εκδροµής), επιβαρύνει τους ίδιους και οι γονείς θα 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση των προκληθέντων ζηµιών. Σε περίπτωση που 
δεν αποδειχθεί η ευθύνη κάποιου, τα έξοδα βαρύνουν όλη την οµάδα (π.χ. όσους είναι στο ίδιο 
δωµάτιο ή στο ίδιο πούλµαν κ.ο.κ.). Υπεύθυνοι είναι επίσης οι µαθητές για τα κοσµήµατά τους, τα 
κινητά τους τηλέφωνα και τα χρήµατά τους. Οι ίδιοι πρέπει να πάρουν µέτρα προστασίας, καθόσον το 
σχολείο δε φέρει καµία ευθύνη για τυχόν απώλειες. 
7. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ποδηλάτων, µοτοποδηλάτων, αυτοκινήτων από τους µαθητές, 
ακόµη και αν έχουν άδεια οδήγησης. Απαγορεύεται επίσης στους µαθητές να νοικιάζουν βάρκες, 
ποδήλατα θαλάσσης, µηχανοκίνητα σκάφη κλπ. 



8. Απαγορεύεται η χρήση «διαφόρων ουσιών» και οινοπνευµατωδών ποτών. Εάν διαπιστωθεί κάποιο 
περιστατικό, θα γίνει αµέσως καταγγελία στις αρµόδιες αρχές και είναι γνωστό ότι το αδίκηµα αυτό είναι 
αυτόφωρο. Οι δε πειθαρχικές ποινές είναι οι αυστηρότερες που προβλέπει η Νοµοθεσία.  
10. Απαγορεύεται αυστηρά το µπάνιο σε πισίνα ή στη θάλασσα, για να αποφευχθεί πιθανό ατύχηµα. 
11. 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 ποινές θα είναι ιδιαίτερα 
αυστηρές. Οι δε υπεύθυνοι για τις κλοπές µαθητές θα επιστρέψουν αµέσως από την εκδροµή µε δικά 
τους έξοδα. Γενικά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι µαθητές οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις 
υποδείξεις των συνοδών καθηγητών τους. Σε περίπτωση διακεκριµένης ατασθαλίας µαθητή οι συνοδοί 
καθηγητές έχουν τη δυνατότητα, αφού ενηµερώσουν τους γονείς του, να τον στείλουν πίσω µε δικά του 
έξοδα.  
 
Η ∆ιεύθυνση του Σχολείου και οι συνοδοί καθηγητές θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
οµαλή εξέλιξη του προγράµµατος της εκδροµής. Ευνόητο όµως είναι ότι αν συµβεί οτιδήποτε από τα 
παραπάνω αναφερόµενα και δεν τηρηθούν οι όροι, η ∆ιεύθυνση 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, 
υπογράφοντας την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση: 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Αφού λάβαµε υπόψη µας τα παραπάνω, ο παρακάτω υπογραφόµενος  

 ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Α.∆.Τ .. ... ... ... ... ... .. 

Γονέας ή κηδεµόνας τ ....... µαθητ ....... .......................................... ............................ 

....... της ......... Τάξης του ........ Τµήµατος, δηλώνω υπεύθυνα και σύµφωνα µε όσα ορίζει ο Ν. 

1349/83 περί γονικής µέριµνας και επιµέλειας ανηλίκων, ότι επιτρέπουµε τη συµµετοχή τ ... 

στην εκδροµή του σχολείου που θα πραγµατοποιηθεί: 

από __ / __ /201__     µέχρι __/__ /201__   στ__ ______ _____ , µε πούλµαν σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα που έχει αποφασιστεί από το σχολείο. 

Αποδέχοµαι όλα όσα αναφέρονται παραπάνω για τη συµπεριφορά των µαθητών κατά τη 

διάρκεια της εκδροµής και δε θα θεωρήσω υπεύθυνους τους συνοδούς καθηγητές για 

οτιδήποτε προκύψει, αν αυτό οφείλεται σε µη συµµόρφωση του παιδιού µου µε τις υποδείξεις 

τους ή σε αποµάκρυνσή του από την οµάδα των εκδροµέων.  

∆ηλώνω επίσης ότι το παιδί µου είναι τελείως υγιές και δεν κάνει χρήση φαρµάκων κλπ. (Σε 

αντίθετη περίπτωση δηλώστε το πρόβληµα και τα φάρµακα που χρησιµοποιεί). 

 
Ο υπεύθυνος δηλωνων γονέας ή κηδεµόνας (Υπογραφή): 

 
 .  .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ....  
 
 
 
 
 
 
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου. Για ο ποιαδήποτε  
πληροφορία 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.   


