
 

 

 
2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για την ΤΡΙΗΜΕΡΗ εκδρομή της Β΄ τάξης 

Αγαπητοί Κηδεμόνες 

Μετά την συγκέντρωση των αρχικών υπευθύνων δηλώσεων των Κηδεμόνων για τη 
συμμετοχή των μαθητών/τριών της Β΄ τάξης στην τριήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή στον 
Βόλο - Μαγνησία, από 5 έως 7 Μαΐου 2022, διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό συμμετοχής 
υπερβαίνει το 70% και επομένως η εκδρομή πραγματοποιείται. 

Το Πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει: Περιηγήσεις στην πόλη του Βόλου και 
χωριά του Πηλίου, επισκέψεις στο μουσείο της πόλεως του Βόλου, στο μουσείο 
Πλινθοκεραμοποιίας «Τσαλαπάτα», στο Βυζαντινό μουσείο Μακρυνίτσας, στο μουσείο 
Θεόφιλου στην Ανακασιά Πηλίου κ.ά (Οι ξεναγήσεις θα γίνουν από επίσημους τοπικούς 
ξεναγούς). Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής θα σας κοινοποιηθεί και θα αναρτηθεί 
στον ιστοχώρο του Σχολείου μια εβδομάδα πριν την αναχώρηση. 

Το ποσό συμμετοχής ανά μαθητή/τρια είναι 175€. Συμπεριλαμβάνονται οι φόροι 
ξενοδοχείου, οι μετακινήσεις με πούλμαν, δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με 
ημιδιατροφή (2 πρωινά και 2 δείπνα) και ασφάλεια για Covid-19. 

Σας παρακαλώ να συμπληρώσετε  
α) την τελική Υπεύθυνη δήλωση Συμμετοχής καθώς και  
β) την Υπεύθυνη δήλωση που αφορά σε θέματα Υγείας  
και να τις προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 8 

Απριλίου 2022, εξοφλώντας και το υπόλοιπο ποσό των 125€.  
Εάν κάποιος κηδεμόνας δεν μπορεί να προσέλθει στο σχολείο, για να γίνουν 

αποδεκτές οι δηλώσεις του, που θα προσκομίσει μαθητής/τρια, θα πρέπει να προηγηθεί 
τηλεφωνική επικοινωνία του ίδιου με τον διευθυντή του Σχολείου ή εναλλακτικά να 
βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής από το Κ.Ε.Π.  

Την προηγούμενη ημέρα της αναχώρησης όλοι (ανεμβολίαστοι/ες και 
εμβολιασμένοι/ες  μαθητές/τριες) πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό ράπιντ-τεστ.  

Για ενημέρωση και πληροφορίες σχετικές με την Εκπαιδευτική εκδρομή (απόφαση 
επιτροπής αξιολόγησης, την προσφορά που επιλέχθηκε, ενημερωτικά σημειώματα, τους 
Κανόνες της εκδρομής, το πρόγραμμα κ.ά. θα βρείτε στον ιστοχώρο του Σχολείου: 
http://2lyk-n-ionias.att.sch.gr/?page_id=3625).  

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (ΦΕΚ 456-τ.β΄/13-2-2020) οι μαθητές που δεν 
συμμετέχουν, προσέρχονται κανονικά, παραμένουν στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Εκπαιδευτικής εκδρομής και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την εκπαιδευτική εκδρομή, μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τη    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, 4-4-2022 
 

  

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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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
στην τριήμερη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Εκδρομή  

σε 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 πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή σε Βόλο - 

Μαγνησία από 5 έως 7 Μαΐου 2022, με τη συνοδεία καθηγητών/τριών του Σχολείου. 

        

 

 

Νέα Ιωνία,       / 04 / 2022                   Ο/Η  δηλών/ούσα  κηδεμόνας 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ, η δήλωση να επιστραφεί στον Διευθυντή του Σχολείου υπογραμμένη 

μέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου 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  



 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για κατάσταση ΥΓΕΙΑΣ μαθητή/τριας 
 

 

Να συμπληρωθεί μόνο από τους κηδεμόνες των μαθητών που έχουν κάποια μορφή αλλεργίας ή 

βρίσκονται  σε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ή έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας 

(υπόψη αρχηγού και συνοδών καθηγητών/τριών  της εκπαιδευτικής εκδρομής) 

 

        Ο/Η υπογραφόμενος/η .................................................................................., κηδεμόνας 

του/της μαθητή/τριας .................................................................................................. της Β΄ 

Τάξης (τμήμα.....) του 2ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας, 
 
 

δηλώνω υπεύθυνα 
 
 

ότι ο/η παραπάνω μαθητής/ρια πάσχει από ............................................................. και 

χρησιμοποιεί τα παρακάτω φάρμακα: 

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

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

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

        Τα παραπάνω φάρμακα θα τα έχει σε επάρκεια μαζί του/της και θα τα παραδώσει 

στους συνοδούς καθηγητές και καθηγήτριες, μαζί με σημείωμα για τον τρόπο λήψης τους. 

Οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ανάγκης είναι οι εξής: 

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

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

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

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

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

Το όνομα και το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού είναι: …..................................................... 

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

 

Η παρούσα δήλωση υποβάλλεται στο Διευθυντή του σχολείου προκειμένου ο/η παραπάνω 

μαθητής/τρια να λάβει μέρος στην εκδρομή που διοργανώνει το 2ο Γενικό Λύκειο Νέας 

Ιωνίας σε Βόλο – Μαγνησία από 5 έως 7 Μαΐου 2022. 

 

Νέα Ιωνία,       /  04  /  2022 

 

         Ο/Η Κηδεμόνας 

 
 


