
 
 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 

__  παξαθάησ ππνγξάθ____      ____________________________________ 
θεδεκόλαο η___ καζεη___    ______________________________  ηεο ___ ηάμεο ηνπ Δεζθείνπ 
Γπκλαζίνπ Πάξγαο, δειώλσ ππεύζπλα όηη ζπλαηλώ λα ζπκκεηέρεη  ην παηδί κνπ ζηελ  Δηδαθηηθή  
επίζθεςε - εθδξνκή πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Ισάλληλα, ζηηο  28 /03/2013. 

Απνδέρνκαη ηνλ θαλνληζκό ηεο εθδξνκήο , έρσ ελεκεξσζεί γηα ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο 
εθδξνκήο θαη ζπκθσλώ γηα ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπ θαζώο θαη γηα ηηο ππνρξεώζεηο ησλ καζεηώλ θαη 
δειώλσ όηη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο, εμ αηηίαο παξαβάζεσλ 
ησλ όξσλ ηνπ θαλνληζκνύ θαη ηνπ πλεύκαηνο ηεο ζρνιηθήο εθδξνκήο δε ζα αλαδεηήζσ θαη δε ζα 
απνδώζσ θακηά επζύλε ζηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

Δειώλσ επίζεο όηη: 
 Τν παηδί κνπ δελ έρεη ρξόλην πξόβιεκα πγείαο. 
 Τν παηδί κνπ έρεη ρξόλην πξόβιεκα πγείαο θαη ζαο ελεκεξώλσ όηη 

α) ηα θάξκαθα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη είλαη:________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
β) νη πξώηεο βνήζεηεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο είλαη:___________________________ 
____________________________________________________________________ 
γ) ην ηειέθσλν ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ είλαη: ________________________________ 
 

Κηλεηό ηειέθσλν καζεηή :__________________________________ 
Κηλεηό ηειέθσλν θεδεκόλα :__________________________________ 
Σηαζεξό ηειέθσλν θεδεκόλα :__________________________________ 

 
                                        Πάξγα  __ / __ / 2013  
                                   Ο/Η δειώλ/νύζα 
 
 
                                                             

 
 
 

ΔΕΚΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΡΓΑ    
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28/03/2013 
 

Ώξα 08.00: Αλαρώξεζε από Πάξγα γηα Ισάλληλα. 

  »    09.30: Άθημε ζηελ Δσδώλε- Επίζθεςε αξραηνινγηθνύ ρώξνπ-Ξελάγεζε. 

  »    11.30: Αλαρώξεζε από Δσδώλε κε θαηεύζπλζε ηα Ισάλληλα. 

  »    12.00: Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο θαη ηνπ θάζηξνπ ησλ Ισαλλίλσλ- 

                    Γεύκα. 

 »     14.30: Αλαρώξεζε από Ισάλληλα . 

 »     16.00: Άθημε ζηελ Πάξγα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ  ΔΚΓΡΟΜΖ 

     Κάζε καζεηήο θαη καζήηξηα : 

1. Είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα ηεξεί ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο θαη ην νπνίν αθνξά κεηαθηλήζεηο , δηάθνξεο 

επηζθέςεηο , μελαγήζεηο, δηακνλή ζε μελνδνρεία, δηαηξνθή, ςπραγσγία θαη δηαζθέδαζε.  

2. Οθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη άςνγα ζην πξνζσπηθό ησλ κεηαθνξηθώλ  

     κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθδξνκή, ησλ μελνδνρείσλ, ζηνπο μελαγνύο θαη γεληθά ζε όινπο 

εθείλνπο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 

3. Όηαλ αληηιακβάλεηαη όηη ε ζπκπεξηθνξά ζπκκαζεηή ηνπ είλαη αλάξκνζηε,  νθείιεη λα ηνπ θάλεη ζύζηαζε, 

    ώζηε λα ζπκπεξηθέξεηαη όπσο πξέπεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη απνηέιεζκα λα δεηήζεη ηελ 

ζπκπαξάζηαζε ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ ή ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 

4. Απαγνξεύεηαη λα δέρεηαη ή πξαγκαηνπνηεί επηζθέςεηο ζε δσκάηηα μελνδνρείνπ ζπκκαζεηώλ ή άιισλ 

πξνζώπσλ, ρσξίο ηελ άδεηα ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ηνπ. 

5. Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεί σο νδεγόο ή ζπλνδεγόο πνδήιαηα, κνηνπνδήιαηα, βέζπεο, κνηνζηθιέηεο, θαη 

απηνθίλεηα. 

6. Απαγνξεύεηαη λα θάλεη κπάλην ζε πηζίλεο μελνδνρείσλ ή ζάιαζζα.  

7. Οθείιεη λα κελ απνκαθξύλεηαη από ηελ νκάδα ηνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ζπλνδνύ ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη θάπνηα απόιπηε αλάγθε ππνρξεώλεηαη λα ην γλσξίδεη ζηνλ ππεύζπλν ζπλνδό. 

8. Όηαλ  καζεηήο από πξόζεζε θαη αδηθαηνιόγεηα πξνθαιεί δεκηέο ζηα κεηαθνξηθά κέζα, ζηα κνπζεία, ζηα 

μελνδνρεία ή νπνπδήπνηε αιινύ εθηόο από ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαιύπηεη ηα έμνδα ησλ δεκηώλ, ζα 

ηηκσξείηαη κεηά ηελ επηζηξνθή ζην ζρνιείν.  

9. Τπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο εθδξνκήο θξηζνύλ αλαγθαίεο θαη νη νπνίεο ζα 

εγθξηζνύλ κε απόθαζε θαζεγεηώλ – καζεηώλ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη γηα ηνπο κεηνςεθήζαληεο  καζεηέο. 

10. Κάζε πεξίπησζε πνπ ήζειε πξνθύςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο θαη δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα 

θαλνληζκό ζα αληηκεησπίδεηαη κε απόθαζε ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ θαη ελόο εθπξνζώπνπ ησλ καζεηώλ. 

 

ΟΣΑΝ ΟΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΒΗΑΕΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ Ζ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΠΟΗΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΡΜΟΣΖ  ΜΠΟΡΟΤΝ 

ΟΗ ΤΝΟΓΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΝΑ ΜΔΘΟΓΔΤΟΤΝ ΣΖΝ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΔΚΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΡΓΑ.  

 

                                                            ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΟΤ ΓΔΚΔΗΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΑΡΓΑ        


