
ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ   ΚΑΙ ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Αγαπθτοί μακθτζσ και γονείσ, 

Πταν πραγματοποιείται μία πολυιμερθ εκδρομι οι μακθτζσ δεν πρζπει να ξεχνοφν ότι ταξιδεφουν ωσ ομάδα που εκπροςωπεί 

το ςχολείο μασ. Επομζνωσ, δεν επιτρζπεται ςε κανζναν με πράξεισ ι παραλιψεισ του να βάλει ςε κίνδυνο τθ ηωι ι τθν υγεία τθ 

δικι του ι των ςυμμακθτϊν του, να προκαλζςει προβλιματα ςτουσ κακθγθτζσ του και να προςβάλει τθ φιμθ του ςχολείου. 

Ρρζπει όλοι να ςκζφτονται ότι από τθν επιτυχία τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκδρομισ κα εξαρτθκεί θ πραγματοποίθςθ μίασ παρόμοιασ 

τθν επόμενθ χρονιά. Μζςα ς' αυτό το πνεφμα κα κζλαμε να επιςτιςουμε τθν προςοχι ςασ ςτα παρακάτω: 

1. Ο χαρακτιρασ εκδρομισ είναι εκπαιδευτικόσ και παιδαγωγικόσ, με υποχρεωτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ κοινζσ 
δραςτθριότθτεσ (επιςκζψεισ  ξεναγιςεισ  κοινζσ ζξοδοι). Απαιτείται ςυνζπεια ϊςτε να τθρθκεί το πρόγραμμα τθσ 
εκδρομισ. 

2. Ο ελεφκεροσ χρόνοσ κα κακορίηεται από τον αρχθγό τθσ εκδρομισ, ςφμφωνα με το πρόγραμμα και τισ όποιεσ αποκλίςεισ 
είναι απαραίτθτεσ. Στον ελεφκερο χρόνο τουσ οι μακθτζσ μποροφν να μετακινοφνται μόνο χωριςμζνοι ςε ομάδεσ (ϊςτε να 
υπάρχει ςχετικι αςφάλεια), ςε λογικι απόςταςθ από τον χϊρο ςυνάντθςθσ και πάντοτε κατόπιν ςχετικισ άδειασ από 
τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. Οι ςυνοδοί κακθγθτζσ κα ενθμερϊνουν τουσ μακθτζσ τουσ και κα ορίηουν τθν ϊρα τθσ 
επιςτροφισ και τον τόπο ςυνάντθςθσ με τθν ομάδα. Οι ςυνοδοί κακθγθτζσ πρζπει να γνωρίηουν κάκε φορά ποφ ακριβϊσ 
βρίςκονται οι μακθτζσ, κακϊσ και τα κινθτά τθλζφωνα των ίδιων και των κθδεμόνων τουσ. Τονίηουμε ιδιαίτερα ότι για 
οποιαδιποτε μετακίνθςθ μακθτϊν απαιτείται άδεια από τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. 

3. Κατά τον ελεφκερο χρόνο τουσ, οι μακθτζσ κα πρζπει να προςζχουν ιδιαίτερα για τθν ατομικι τουσ αςφάλεια. Ζτςι, 
απαγορεφεται θ μετακίνθςθ μακθτι με άλλο μζςο εκτόσ αυτϊν που χρθςιμοποιεί το ςχολείο. Απαγορεφεται ιδιαίτερα για 
τουσ μακθτζσ θ οδιγθςθ μοτοποδθλάτων, Ι.Χ., ςκαφϊν, κακϊσ και θ χριςθ μζςων μαηικισ μεταφοράσ. Πλεσ οι 
μετακινιςεισ κα γίνονται οργανωμζνα με το μιςκωμζνο λεωφορείο. 

4. Απαγορεφονται οι ςυγκεντρϊςεισ και μετακινιςεισ ςτα δωμάτια των ςυμμακθτϊν τουσ, μετά τθν επιςτροφι από τισ 
βραδινζσ εξόδουσ, ςτισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ, χωρίσ άδεια από κακθγθτι. Απαγορεφεται, επίςθσ, θ παραμονι των 
μακθτϊν ςτα μπαλκόνια του ξενοδοχείου ι ςτθν πιςίνα, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια ενζχει ςοβαροφσ 
κινδφνουσ για τθν υγεία τουσ. Απαγορεφεται, επίςθσ, θ αλλαγι δωματίων και καμπινϊν χωρίσ τθν προθγοφμενθ άδεια 
από τον αρχθγό τθσ εκδρομισ. 

5. Απαγορεφεται πολφ αυςτθρά θ αγορά και θ χριςθ αλκοόλ, καπνοφ και άλλων ουςιϊν από μακθτζσ. Απαγορεφεται, 
επίςθσ, θ κολφμβθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

6. Απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι και ςεβαςμόσ ςτουσ χϊρουσ και ςτα μζςα με τα οποία κινοφμαςτε. Οποιαδιποτε φκορά 
ξζνθσ περιουςίασ (ξενοδοχείο, λεωφορείο, πλοίο ι άλλο χϊρο) προκαλείται από τουσ μακθτζσ οπουδιποτε ςτθ διάρκεια 
τθσ εκδρομισ, επιβαρφνει τουσ ίδιουσ και οι γονείσ των μακθτϊν αυτϊν κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τθν 
αποκατάςταςθ των προκλθκειςϊν ηθμιϊν. Σε περίπτωςθ φκοράσ για τθν οποία αποδεικνφεται θ ευκφνθ μακθτϊν του 
ςχολείου, αλλά όχι ςυγκεκριμζνου μακθτι, τα όποια ζξοδα κα βαρφνουν όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ των μακθτϊν ςτθν 
οποία ο μακθτισ ιταν ενταγμζνοσ (π.χ. αυτοί που είναι ςτο ίδιο δωμάτιο κτλ.). 

7. Για τθν αςφάλεια των προςωπικϊν ειδϊν των μακθτϊν (κοςμιματα, κινθτά και τα χριματα τουσ), υπεφκυνοι είναι οι ίδιοι 
οι μακθτζσ, οι οποίοι πρζπει να παίρνουν μζτρα προςταςίασ. Το ξενοδοχείο διακζτει χϊρο φφλαξθσ αντικειμζνων. Το 
ςχολείο δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν απϊλειεσ. 

8. Σε περίπτωςθ ςοβαρισ και διακεκριμζνθσ αταςκαλίασ μακθτι, οι ςυνοδοί κακθγθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα, αφοφ 
ενθμερϊςουν τουσ γονείσ του και το διευκυντι του ςχολείου, να ςτείλουν πίςω ςτθν Κζρκυρα το μακθτι με ζξοδα του 
ςχολείου. Ο μακθτισ αυτόσ, μετά τθν επιςτροφι του, κα τιμωρθκεί αυςτθρότατα από το Σφλλογο με τθν αυςτθρότερθ 
προβλεπόμενθ ποινι. Ο μακθτισ αυτόσ κα αποκλείεται ςτο μζλλον από οποιαδιποτε αντίςτοιχθ εκδιλωςθ του ςχολείου. 

9. Θ όποια ευκφνθ προκφπτει από τθ μθ ςυμμόρφωςθ με τα όλα παραπάνω βαρφνει αποκλειςτικά τουσ μακθτζσ και τουσ 
κθδεμόνεσ τουσ. 

10. Πλοι οι μακθτζσ είναι αςφαλιςμζνοι ςε ειδικό πρόγραμμα από το ταξιδιωτικό γραφείο. Το πρόγραμμα αυτό προβλζπει -
μεταξφ άλλων- πλιρθ νοςοκομειακι κάλυψθ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα του κθδεμόνα να μεταβεί αεροπορικϊσ ςτθν 
Κριτθ ςε περίπτωςθ ςοβαρισ ανάγκθσ. 

11. Ειδικότερα, λόγω των μζτρων που ιςχφουν για τθν καταπολζμθςθ του COVID-19, όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά 
πρωτόκολλα κα εφαρμόηονται πολφ αυςτθρά. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκδρομι πρζπει να υποβλθκοφν ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ 
ςε Rapid test ζωσ 48 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ και κα πρζπει να διενεργοφν τα υποχρεωτικά self test κάκε Δευτζρα και 
Ρζμπτθ, τα οποία κα δθλϊνουν ςτθν πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/  

Ακολουκεί το επίςθμο πρόγραμμα τθσ εκδρομισ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τουσ διοργανωτζσ, το ξενοδοχείο και τουσ 

ςυνοδοφσ κακθγθτζσ: 

 Τουριςτικό Γραφείο: KOTSIS TRAVEL, Θγουμενίτςα (26650 23053) 

 Υπεφκυνοσ γραφείου: Κϊτςθσ Σπυρίδων 

 Ξενοδοχείο: CRETA PALM (https://www.creta-palm.gr  τθλ. 28210 83660/83661/83662) 

Αρχθγόσ εκδρομισ Κλθρονόμου Ελπίδα Τθλ. 6974 704 267 

Συνοδοί κακθγθτζσ Κωςτόπουλοσ Βαςίλειοσ Τθλ. 6972 725 205 

Σαλβάνου Ιβάνα-Αγάκθ Τθλ. 6936 979 874 

https://edupass.gov.gr/
https://www.creta-palm.gr/


ΔΙΑΔΟΜΗ Πνομα πλοίου Ημερομθνία 
 

Ώρα αναχώρθςθσ Ώρα άφιξθσ 

ΡΕΙΑΙΑΣ - ΘΑΚΛΕΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ ΡΑΛΑΣ 11/3/2022 21.00 06.00 

ΧΑΝΙΑ - ΡΕΙΑΙΑΣ ΦΑΙΣΤΟΣ ΡΑΛΑΣ 15/3/2022 17.00 05.00 

Οι μακθτζσ πρζπει να ζχουν μαηί τουσ ταυτότθτα ι διαβατιριο. 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΔΟΜΗΣ 

Ημζρα 1
θ
: Ραραςκευι 11/03/2022 

 08:30  Αναχϊρθςθ με το λεωφορείο από τθν Καςςιόπθ  

 10:00  Αναχϊρθςθ από το λιμάνι τθσ Κζρκυρασ με 

προοριςμό το λιμάνι τθσ Θγουμενίτςασ  

 12:00  Αναχϊρθςθ από τθν Ηγουμενίτςα  

 14:30  Στάςθ  για φαγθτό 

 15:30  Αναχϊρθςθ για Ρειραιά.  

 21:00  Άφιξθ ςτο λιμάνι και αναχϊρθςθ για Θράκλειο με το 

πλοίο ΚΝΩΣΣΟΣ ΡΑΛΑΣ 

Ημζρα 4
θ
: Δευτζρα 14/03/2022 

 9:00  Αφφπνιςθ και πρωινό  

 10:00  Επίςκεψθ ςτο μουςείο Βενιηζλου 

 12.30 Επίςκεψθ ςτουσ τάφουσ Βενιηζλων – Ακρωτιρι 

Χανίων 

 14:00  Βόλτα ςτθν πόλθ και φαγθτό 

 16:00  Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο 

 18:00  Ρεριιγθςθ ςτο Ενετικό λιμάνι και τθν κλειςτι 

αγορά τθσ πόλθσ 

 20:30  Ζξοδοσ για δείπνο 

 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και ξεκοφραςθ 

Ημζρα 2
θ
: Σάββατο 12/03//2022 

 06:00  Άφιξθ ςτο Ηράκλειο – Μικρι ξενάγθςθ ςτθν πόλθ 

 08.30. Αρχαιολογικό μουςείο Ηρακλείου 

 10.00. Αναχϊρθςθ για Κνωςό 

 10.30 Επίςκεψθ ςτον αρχαιολογικό χώρο Κνωςοφ 

 11.30 Επιςτροφι ςτο Θράκλειο – Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ. 

Ελεφκεροσ χρόνοσ 

 13.00. Φαγθτό ςτθν πόλθ 

 14.30 Αναχϊρθςθ από Θράκλειο 

 16.00 Άφιξθ ςτθ Μονι Αρκαδίου  

 16.30 Αναχϊρθςθ για Χανιά 

 18.00 Άφιξθ ςτα Χανιά. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο 

 20.30 Δείπνο ςτο ξενοδοχείο – Ξεκοφραςθ. 

Ημζρα 5
θ
: Τρίτθ 15/03-2022 

 9:00  Αφφπνιςθ και πρωινό  

 10.00 Επίςκεψθ ςτο Ναυτικό Μουςείο Κριτθσ 

 12:00 Επίςκεψθ ςτο Θζριςο και Μουςείο Κρθτικοφ Αγώνα 

 14:00  Γεφμα  - Ελεφκεροσ χρόνοσ 

 17:00 Αναχϊρθςθ από λιμάνι των Χανίων  για Ρειραιά με 

το πλοίο ΦΑΙΣΤΟΣ ΡΑΛΑΣ 

Ημζρα 3
θ
: Κυριακι 13/03/2022 

 9:00  Αφφπνιςθ και πρωινό  

 10.00 Επίςκεψθ ςτο Ενυδρείο «Θαλάςςιοσ κόςμοσ» 

 12:00  Επίςκεψθ  ςτθν πόλθ του εκφμνου – ελεφκεροσ 

χρόνοσ 

 14.00 Γεφμα ςτο ζκυμνο 

 18:30  Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο  - Ξεκοφραςθ 

 20:30  Ζξοδοσ για φαγθτό  

 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο  και ξεκοφραςθ 

Ημζρα 6
θ
: Τετάρτθ 16/03/2022 

 6:30 Άφιξθ ςτο λιμάνι του Ρειραιά 

 7:00 Αναχϊρθςθ για Κζρκυρα με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ 

 17:00 Άφιξθ ςτο λιμάνι τθσ Θγουμενίτςασ 

 19:00 Άφιξθ ςτθν Κζρκυρα 

 20.00 Άφιξθ ςτθν Καςςιόπθ. ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΜΘΣ 

 

Θ Διεφκυνςθ και οι ςυνοδοί κακθγθτζσ κα καταβάλουν κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν ομαλι εξζλιξθ του προγράμματοσ τθσ 
εκδρομισ. Μικροαλλαγζσ ςτο πρόγραμμα τθσ εκδρομισ είναι δυνατό να υπάρξουν εάν αντικειμενικζσ δυςκολίεσ το 
επιβάλλουν. Τισ αλλαγζσ αυτζσ κα αποφαςίηει ο αρχθγόσ τθσ εκδρομισ. Ευνόθτο, όμωσ, είναι ότι αν ςυμβεί οτιδιποτε από τα 
παραπάνω αναφερόμενα και δεν τθρθκοφν οι όροι, θ Διεφκυνςθ του ςχολείου, ο αρχθγόσ και οι ςυνοδοί κακθγθτζσ δεν κα 
φζρουν τθν παραμικρι ποινικι, αςτικι ι διοικθτικι ευκφνθ. Οι γονείσ, αφοφ ενθμερωκοφν για τισ παραπάνω προχποκζςεισ, 
εγκρίνουν τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ ςτθν εκδρομι υπογράφοντασ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ, που κα φυλάςςεται ςτο 
ςχολείο. 

 

 Ο Διευκυντισ του ςχολείου 

 

 Κϊςτασ Ηερβόπουλοσ 

 Δρ. Μουςικολογίασ 


