
 

 

 
Αγαπητοί Κηδεμόνεσ 

Μετά από ςυηθτιςεισ με τα μακθτικά ςυμβοφλια, τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τθσ 
Γϋ τάξθσ, αποφαςίςαμε, θ πενκιμερθ Εκπαιδευτικι εκδρομι να γίνει ςτθν Ήπειρο- 
Ιωάννινα, από 24 ζωσ 28 Φεβρουαρίου 2020.  

Σο Πρόγραμμα τθσ εκδρομισ ενδεικτικά κα περιλαμβάνει: Περιθγιςεισ ςτθν πόλθ των 
Κωαννίνων - Κάςτρο, Νθςάκι Παμβϊτιδασ, πιλαιο Περάματοσ, Μουςεία. Αρχαιολογικόσ 
χϊροσ - Μαντείο Δωδϊνθσ, Μουςείο Βρζλλθ. Επιςκζψεισ ςε κοντινοφσ προοριςμοφσ 
Ζαγοροχϊρια,  Μζτςοβο, κ.ά. (όλεσ οι ξεναγιςεισ κα γίνουν από επίςθμουσ τοπικοφσ 
ξεναγοφσ). 

Σο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ κα ςασ κοινοποιθκεί 3 εβδομάδεσ πριν τθν 
αναχϊρθςθ. 

Σο ποςό ςυμμετοχισ ανά μακθτι/τρια κα είναι γνωςτό μετά το άνοιγμα των 
προςφορϊν των ταξιδιωτικϊν γραφείων, ςφμφωνα με τθ ςχετικι προκιρυξθ που κα 
αναρτιςουμε ςτον επίςθμο ιςτοχϊρο τθσ ΔΔΕ Βϋ Ακινασ (εκτιμοφμε ότι κα κυμανκεί γφρω 
ςτα 250€). το ποςό αυτό κα ςυμπεριλαμβάνονται θ μεταφορά με ποφλμαν & τζςςερεισ 
διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο 5* με θμιδιατροφι (4 πρωινά και 4 δείπνα). 

Σφμφωνα με το ιςχφον νομικό πλαίςιο (ΦΕΚ 681-τ.β΄/6-3-2017) για να πραγματοποιηθεί η 

πενθήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή πρζπει να ςυμμετζχει το 70% τουλάχιςτον των μαθητών τησ 

τάξησ, ενώ οι μαθητζσ που δεν ςυμμετζχουν, προςζρχονται κανονικά και παραμζνουν ςτο ςχολείο 

καθ’ όλη τη διάρκεια τησ Εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ και παρακολουθοφν ειδικά διαμορφωμζνο 

ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Προκειμζνου να διαπιςτϊςουμε αν είναι δυνατι θ διεξαγωγι τθσ εκδρομισ ϊςτε να 
προχωριςουμε ςε δθμόςια προκιρυξθ και διαγωνιςμό, ςασ παρακαλοφμε να δθλϊςετε τθν 
πρόκεςθ ςυμμετοχισ του παιδιοφ ςασ, ςυμπλθρϊνοντασ και υπογράφοντασ τθν υπεφκυνθ 
αρχικι διλωςθ ςυμμετοχισ που επιςυνάπτεται, θ οποία πρζπει να επιςτραφεί μαηί με 
προκαταβολή 50€, μζχρι τθν Παραςκευή 23 Νοεμβρίου 2019.  

Αν δεν ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ των μακθτϊν και θ εκδρομι δεν 
πραγματοποιθκεί, θ προκαταβολι κα επιςτραφεί άμεςα.  

Αν εξαςφαλιςτεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ (>70%), κα κλθκείτε να υποβάλετε αυτό-
προςώπωσ ςτο ςχολείο την τελική υπεφθυνη δήλωςη και να εξοφλιςετε το ςυνολικό ποςό 
ςυμμετοχισ ςε θμερομθνία, θ οποία κα ςασ ανακοινωκεί με ςχετικό ενθμερωτικό 
ςθμείωμα. 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι εκδρομι, μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τθν Διεφκυνςθ του ςχολείου, ςτο τθλζφωνο 210-2777155. 

 
 

Ο Διευθυντήσ 

 
Νικόλαοσ  Κοκκινάκθσ 

ΦΤΚΚΟ 

 
ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΠΑΚΔΕΚΑ ΚΑΚ ΙΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

  ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΚΚΗ 

ΔΚΕΤΙΤΝΗ Δ/ΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ Βϋ ΑΙΗΝΑ 

2ο Γενικό Λφκειο Νζασ Ιωνίασ 

Ν. Ιωνία, 18-11-2019 
 

  

Σαχ. Δ/νςθ  :  Κάλβου 103 
Σ.Κ. – Πόλθ      : 142 31 Νζα Κωνία 
Πλθροφορίεσ :  Ν. Κοκκινάκθσ  
Σθλζφωνο     : 210 2777155 
FAX      : 210 2793541 
Κςτοχϊροσ     : http://2lyk-n-ionias.att.sch.gr/ 
Email            : mail@2lyk-n-ionias.att.sch.gr/ 

 
 

 

http://2lyk-n-ionias.att.sch.gr/


 

 

 

 
ΑΡΧΚΚΗ ΔΗΛΩΗ για ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

ςτθν πενκιμερθ ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΚΚΗ Εκδρομι  
ςτθν Θπειρο -Κωάννινα 

 
 
Ο/Η υπογραφόμενοσ/θ ………………….……………………………............................................................ 

κθδεμόνασ του/τθσ μακθτι/τριασ .……………………....................................................................... 

που φοιτά ςτθν Γ΄ τάξθ, τμήμα: ….. του 2ου  Γενικοφ Λυκείου Νζασ Κωνίασ, 

 

Δ η λ ώ ν ω  υ π ε φ θ υ ν α  ό τ ι  

 

 

 

(ςθμειϊςτε με «» το αντίςτοιχο κουτάκι) 

 

τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ μου, ςτθν πενκιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ήπειρο - 

Ιωάννινα από 24 ζωσ 28 Φεβρουαρίου 2020. Προκαταβάλλω το ποςό των 50€, το οποίο 

κα αφαιρεκεί από το τελικό ποςό ςυμμετοχισ. 

        

 

 

Νζα Ιωνία,       / 11 / 2019                   Ο/Η  δηλών/οφςα  κηδεμόνασ 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ, η δήλωςη να επιςτραφεί ςτον Διευθυντή του Σχολείου υπογραμμζνη 

μζχρι την Παραςκευή 23 Νοεμβρίου 2019.  

 

 
 
 

 

Ε γ κ ρ ί ν ω  Δ ε ν  ε γ κ ρ ί ν ω  

 

 

 

Τ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η  


