
 

 

 
2ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ για τθν ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ εκδρομι τθσ Γϋ τάξθσ 

Αγαπητοί Κηδεμόνες 

Μετά τθν ςυγκζντρωςθ των αρχικϊν υπευκφνων δθλϊςεων των Κθδεμόνων για τθ 
ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν τθσ Γϋ τάξθσ ςτθν πενκιμερθ Εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν 
Ήπειρο - Ιωάννινα, από 24 ζωσ 28 Φεβρουαρίου 2020, διαπιςτϊςαμε ότι το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ υπερβαίνει το 70% και επομζνωσ θ εκδρομι πραγματοποιείται. 

Το Πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει: Περιηγήςεισ ςτην πόλη των Ιωαννίνων - 
Κάςτρο, Νηςάκι Παμβϊτιδασ, Σπήλαιο Περάματοσ, Μουςεία. Αρχαιολογικόσ χϊροσ - 
Μαντείο Δωδϊνησ, Μουςείο Βρζλλη. Επιςκζψεισ ςε κοντινοφσ προοριςμοφσ Ζαγοροχϊρια,  
Μζτςοβο, κ.ά. (όλεσ οι ξεναγήςεισ θα γίνουν από επίςημουσ τοπικοφσ ξεναγοφσ). Το 
αναλυτικό πρόγραμμα τησ εκδρομήσ θα ςασ κοινοποιηθεί και θα αναρτηθεί ςτον Ιςτοχϊρο 
του Σχολείου 2 εβδομάδεσ πριν την αναχϊρηςη. 

Σο ποςό ςυμμετοχισ ανά μακθτι/τρια είναι 210€. υμπεριλαμβάνονται οι 
μετακινιςεισ με ποφλμαν & τζςςερεισ διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο 4* με θμιδιατροφι (4 
πρωινά και 4 δείπνα). υμπεριλαμβάνονται επίςθσ οι φόροι ξενοδοχείου, ζνα γεφμα ςτο 
Μζτςοβο, τα ειςιτιρια ειςόδου ςτο πιλαιο του Περάματοσ, ςτο Μουςείο Βρζλλθ, ςτο 
Μουςείο Αλι Παςά και θ μεταφορά με το πλοιάριο ςτο νθςάκι τθσ λίμνθσ Ιωαννίνων. 

ασ παρακαλϊ να ςυμπλθρϊςετε  
α) τθν τελική Υπεφθυνη δήλωςη Συμμετοχήσ κακϊσ και  
β) τθν Υπεφθυνη δήλωςη που αφορά ςε θζματα Υγείασ  
και να τισ προςκομίςετε αυτοπροςώπωσ ςτο ςχολείο μζχρι την Τετάρτη 22 

Ιανουαρίου 2020, εξοφλϊντασ και το υπόλοιπο ποςό των 160€.  
Εάν κάποιοσ κθδεμόνασ δεν μπορεί να προςζλκει ςτο ςχολείο, για να γίνουν 

αποδεκτζσ οι δθλϊςεισ του, που κα προςκομίςει μακθτισ/τρια, κα πρζπει να προθγθκεί 
τθλεφωνικι επικοινωνία του ίδιου με τον διευκυντι του χολείου.  

Για ενημζρωςη και πληροφορίεσ ςχετικζσ με την Εκπαιδευτική εκδρομή (Απόφαςη 
επιτροπήσ αξιολόγηςησ, την προςφορά που επιλζχθηκε, ενημερωτικά ςημειϊματα, τουσ 
Κανόνες της εκδρομής, το πρόγραμμα κ.ά) θα βρείτε ςτον ιςτοχϊρο του Σχολείου: 
http://2lyk-n-ionias.att.sch.gr/?page_id=3625 ) 

Σφμφωνα με το ιςχφον νομικό πλαίςιο (ΦΕΚ 681-τ.βϋ/6-3-2017) οι μαθητζσ που δεν 
ςυμμετζχουν, προςζρχονται κανονικά και παραμζνουν ςτο ςχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια τησ 
Εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ και παρακολουθοφν ειδικά διαμορφωμζνο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

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

 
 Ο Διευθυντήσ 

 
Νικόλαοσ  Κοκκινάκθσ 

ΦΤΙΚΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Βϋ ΑΘΗΝΑ 

2ο Γενικό Λφκειο Νζασ Ιωνίασ 

Ν. Ιωνία, 10-1-2020 
 

  

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

ςτθν πενκιμερθ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ Εκδρομι  
ςτθν Ήπειρο - Ιωάννινα 

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

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

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

 

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, με τθ ςυνοδεία κακθγθτϊν/τριϊν του 

χολείου. 

        

 

 

Νζα Ιωνία,       / 01 / 2020                   Ο/Η  δηλών/οφςα  κηδεμόνασ 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλϊ, η δήλωςη να επιςτραφεί ςτον Διευθυντή του Σχολείου υπογραμμζνη 

μζχρι την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020. 

 

 

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  



 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ για κατάςταςθ ΤΓΕΙΑ μακθτι/τριασ 
 

 

Να ςυμπληρωθεί μόνο από τουσ κηδεμόνεσ των μαθητών που ζχουν κάποια μορφή αλλεργίασ ή 

βρίςκονται  ςε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ή ζχουν κάποιο πρόβλημα υγείασ 

(υπόψθ αρχθγοφ και ςυνοδϊν κακθγθτϊν/τριϊν  τθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ) 

 

        Ο/Η υπογραφόμενοσ/θ .................................................................................., κθδεμόνασ 

του/τθσ μακθτι/τριασ .................................................................................................. τθσ Γ΄ 

Σάξθσ (τμιμα.....) του 2ου Γενικοφ Λυκείου Νζασ Ιωνίασ, 
 
 

δηλώνω υπεφθυνα 
 
 

ότι ο/θ παραπάνω μακθτισ/ρια πάςχει από ............................................................. και 

χρθςιμοποιεί τα παρακάτω φάρμακα: 

1. ...................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................... 

        Σα παραπάνω φάρμακα κα τα ζχει ςε επάρκεια μαηί του/τθσ και κα τα παραδϊςει 

ςτουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ και κακθγιτριεσ, μαηί με ςθμείωμα για τον τρόπο λιψθσ τουσ. 

Οι πρϊτεσ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν ςε περίπτωςθ ανάγκθσ είναι οι εξισ: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Σο όνομα και το τθλζφωνο του κεράποντοσ ιατροφ είναι: …..................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Η παροφςα διλωςθ υποβάλλεται ςτο Διευκυντι του ςχολείου προκειμζνου ο/θ παραπάνω 

μακθτισ/τρια να λάβει μζροσ ςτθν εκδρομι που διοργανϊνει το 2ο Γενικό Λφκειο Νζασ 

Ιωνίασ ςτθν Ήπειρο –Ιωάννινα από 24 ζωσ 28 Φεβρουαρίου 2020. 

 

Νζα Ιωνία,       /  1  /  2020 

 

         Ο/Η Κθδεμόνασ 

 
 


