
 

 

 
 

Αγαπητοί Κηδεμόνες 

Από την 1η Μαρτίου άρθηκε το μέτρο της απαγόρευσης των σχολικών εκπαιδευτικών 
εκδρομών. Υπάρχουν φυσικά αρκετά ερωτήματα, τα οποία δεν διευκρινίζονται στην σχετική 
Υπουργική Απόφαση (Υ.Α) και στα οποία το Υ.ΠΑΙ.Θ δεν έχει δώσει ακόμη απαντήσεις. 
Όπως π.χ. πώς αντιμετωπίζεται κρούσμα κόβιντ είτε σε μαθητή είτε σε εκπαιδευτικό κατά 
τη διάρκεια της εκδρομής. 

Σε συνεννόηση με τα 5μελή μαθητικά συμβούλια της Β΄ τάξης αποφασίσαμε να 
διερευνήσουμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής 
από 5 έως 7 Μαΐου 2022 στο Βόλο-Μαγνησία. 

Το πρόγραμμα της εκδρομής στη Μαγνησία, θα περιλαμβάνει ενδεικτικά, επισκέψεις 
στο μουσείο της πόλεως του Βόλου, στο εντομολογικό μουσείο, στο Βυζαντινό μουσείο 
Μακρυνίτσας, στο μουσείο Θεόφιλου στην Ανακασιά Πηλίου κ.ά. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής θα σας κοινοποιηθεί στα μέσα Απριλίου. 
Το ποσό συμμετοχής ανά μαθητή/τρια θα είναι γνωστό μετά το άνοιγμα των 

προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη που θα 
αναρτήσουμε στον ιστοχώρο της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας (εκτιμούμε ότι θα κυμανθεί γύρω στα 
150€). Στο ποσό αυτό θα συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά με δύο ή διώροφο πούλμαν & 
δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή (2 πρωινά και 2 δείπνα). 

Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είναι καλό οι μαθητές/τριες να έχουν ολοκληρώσει 
μέχρι το τέλος Απριλίου τον εμβολιασμό τους για την covid-19.  

Σύμφωνα με το νόμο (ΦΕΚ 456-τ.β΄/13-2-2020) για να πραγματοποιηθεί η Εκπαιδευτική 
εκδρομή πρέπει να συμμετέχει το 70% τουλάχιστον των μαθητών της τάξης, ενώ οι μαθητές που δεν 
συμμετέχουν, προσέρχονται κανονικά και παραμένουν στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Εκπαιδευτικής εκδρομής και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν είναι δυνατή η διεξαγωγή της εκδρομής, σας 
παρακαλούμε να δηλώσετε την πρόθεση συμμετοχής του παιδιού σας, συμπληρώνοντας 
και υπογράφοντας την υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται, η οποία πρέπει 
να επιστραφεί μαζί με προκαταβολή 50€, μέχρι τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.  

Αν εξασφαλιστεί το ποσοστό συμμετοχής (>70%) και οι υγειονομικές συνθήκες το  
επιτρέπουν, θα κληθείτε να υποβάλετε αυτοπροσώπως στο σχολείο την τελική υπεύθυνη 
δήλωση και να εξοφλήσετε το συνολικό ποσό συμμετοχής σε ημερομηνία, η οποία θα σας 
ανακοινωθεί με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την εκπαιδευτική εκδρομή, μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την Διεύθυνση του σχολείου, στο τηλέφωνο 210-2777155. 

 
Ο Διευθυντής 

 
Νικόλαος  Κοκκινάκης 

ΦΥΣΙΚΟΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

2ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας 

Ν. Ιωνία, 21-03-2022 
 

  

Ταχ. Δ/νση  :  Κάλβου 103 
Τ.Κ. – Πόλη      : 142 31 Νέα Ιωνία 
Πληροφορίες :  Ν. Κοκκινάκης  
Τηλέφωνο     : 210 2777155 
FAX      : 210 2793541 
Ιστοχώρος     : http://2lyk-n-ionias.att.sch.gr/ 
Email            : mail@2lyk-n-ionias.att.sch.gr/ 
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ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

στη τριήμερη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Εκδρομή  
στο Βόλο - Μαγνησία 

 
 
Ο/Η υπογραφόμενος/η ………………….……………………………............................................................ 

κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας .……………………....................................................................... 

που φοιτά στην Β΄ τάξη, τμήμα: ….. του 2ου  Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας, 

 

Δ η λ ώ ν ω  υ π ε ύ θ υ ν α  ό τ ι  

 

(σημειώστε με «✓» το αντίστοιχο κουτάκι) 

 

τη συμμετοχή του παιδιού μου, στην τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή σε Βόλο - Μαγνησία 

από 5 έως 7 Μαΐου 2022. Προκαταβάλλω το ποσό των 50€, το οποίο θα αφαιρεθεί από το 

τελικό ποσό συμμετοχής ή θα επιστραφεί αν δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή. 

        

 

Νέα Ιωνία,       / 03 / 2022                   Ο/Η  δηλών/ούσα  κηδεμόνας 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ, η δήλωση να επιστραφεί στον Διευθυντή του Σχολείου υπογραμμένη 

μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.  

Έ χ ε ι  κ ά ν ε ι  τ ο  ε μ β ό λ ι ο   Δ Ε Ν  έ χ ε ι  κ ά ν ε ι  τ ο  ε μ β ό λ ι ο  

Ε γ κ ρ ί ν ω  Δ Ε Ν  ε γ κ ρ ί ν ω   

 

 

 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η  


