
2  ο     ΓΥΜΝΑΣΙΟ     ΧΑΡΙΛΑΟΥ     (Τηλ.     2310-316926)  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ     ΔΗΛΩΣΗ  

O/Η υπογραφόμενος/η …………………… …………………. κηδεμόνας τ…  μαθητ… …………………… 
…………………της Γ....τάξης του 2ου Γυμνασίου Χαριλάου δ η λ ώ ν ω  υ π ε ύ θ υ ν α  ότι επιτρέπω στο παιδί 
μου να πάρει μέρος στην 3ήμερη εκπαιδευτική-πολιτιστική εκδρομή της Γ΄ τάξης στα Ιωάννινα (Δωδώνη-
Μέτσοβο) που θα πραγματοποιηθεί στις 5, 6 και 7 Απριλίου, συμφωνώ με το παρακάτω αναλυτικό 
πρόγραμμα της εκδρομής-μετακίνησης, καθώς και με τις υποχρεώσεις των μαθητών που έθεσαν ο Διευθυντής 
και οι συνοδοί καθηγητές του σχολείου.

Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι ο γιος/η κόρη μου δεν έχει/έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας. (Σε 
περίπτωση που το παιδί μου έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας πρέπει να καταθέσω στο Δ/ντή του σχολείου 
ειδικό ενημερωτικό σημείωμα όπου θα αναγράφονται : α) τα φάρμακα που πρέπει να λαμβάνει το παιδί μου 
κατά τη διάρκεια της εκδρομής, β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης και γ) το τηλέφωνο του 
θεράποντα γιατρού).

Τέλος, μαζί με την παρούσα ενυπόγραφη υπεύθυνη Δήλωση που θα φέρω ο ίδιος στο Δ/ντή του 
σχολείου το αργότερο μέχρι 12-3-2012 (όχι αργότερα διότι δεν θα εγκριθεί η εκδρομή), θα καταβάλω και 58 
ΕΥΡΩ ως προκαταβολή για το συνολικό κόστος της εκδρομής, που ανέρχεται στα 108 Ε. Τα υπόλοιπα 50 Ε θα 
τα καταβάλω 3 ημέρες πριν την εκδρομή. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και όλες οι μετακινήσεις με 
δύο πολυτελή λεωφορεία και 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο EPIRUS PALACE (*****) με πλούσιο 
πρωινό. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεσημεριανά και βραδινά γεύματα και βέβαια τα εισιτήρια στο 
Μουσείο του Βρέλλη και στο σπήλαιο Περάματος, καθώς και τα ατομικά ψώνια. Ο     Σύλλογος     Γονέων     &   
Κηδεμόνων     του     σχολείου     θα     δώσει     το     ποσό     των     20      Ε     για     κάθε     παιδί.     

Από το Δ/ντή του σχολείου θα παραλάβω επίσης και τις Οδηγίες- Υποχρεώσεις των μαθητών κατά την 
εκδρομή.

Θεσσαλονίκη ……-3-2012
                                        Ο/Η  Δηλ………….(Υπογραφή & Ονοματ. κηδεμόνα)

………………………………………………………………(υπογράψτε και κόψτε την παραπάνω Υ.Δ και φέρτε την 

αυτοπροσώπως)

Αναλυτικό     Πρόγραμμα     εκδρομής-     μετακινήσεων     στα     Ιωάννινα     (5-7     Απριλίου     2012)     :  

Ημέρα     1  η     (Πέμπτη,     5     Απριλίου     2012)  
 08:15΄ :  Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου για τα Ιωάννινα με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση.
12:30΄  : Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης και ξενάγηση (Η αρχαία Δωδώνη υπήρξε λατρευτικό κέντρο του Δία 
και της Διώνης. Υπήρξε, επίσης, γνωστό μαντείο της αρχαιότητας, καθώς επίσης είναι και ένα από τα μεγαλύτερα και 
καλύτερα σωζόμενα αρχαία ελληνικά θέατρα με χωρητικότητα 18.000 θεατών). 
14:00΄ : Άφιξη στα Ιωάννινα  και επίσκεψη στο Μόλο με τις ταβέρνες για μεσημεριανό φαγητό και ξεκούραση.
16:00΄  : Αναχώρηση από το Μόλο και επιβίβαση στα καραβάκια για το Νησάκι της Κυρά Φροσύνης στη λίμνη 
Παμβώτιδα, όπου θα επισκεφθούμε τα υπέροχα βυζαντινά μοναστήρια και θα κάνουμε πεζοπορία στα στενά σοκάκια του 
νησιού θαυμάζοντας τη μεγάλη ποικιλία ασημικών για τα οποία άλλωστε φημίζονται τα Ιωάννινα.
18:00΄ : Επιστροφή στα Ιωάννινα και τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο EPIRUS PALACE (*****)
 20:30΄  : Έξοδος για βραδινό φαγητό και ψυχαγωγία
 23:30΄  : Επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση

        Ημέρα     2  η     (Παρασκευή,     6     Απριλίου     2012)     
  08:00΄ : Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου 
  09:30΄ : Αναχώρηση για το μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του φημισμένου Ηπειρώτη γλύπτη 
Παύλου Βρέλλη και ξενάγηση (Τα κέρινα ομοιώματα του Μουσείου, σε φυσικό μέγεθος, αναπαριστούν μορφές κυρίως της 
νεότερης ιστορίας σε τρεις θεματικές ενότητες : την προεπαναστατική περίοδο, δηλ. κρυφό σχολειό, Ίδρυση Φιλικής Εταιρίας 
κ.ά., τα γεγονότα της επανάστασης του 1821, δηλ. θάνατο Αλή Πασά, και τέλος το  2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλ. γυναίκες της 
Πίνδου κ.ά.).
  11:00΄ : Επίσκεψη και ξενάγηση στον ιστορικό χώρο του Μπιζανίου 
  12:00΄ : Επίσκεψη και ξενάγηση στον ιστορικό χώρο του Καλπακίου (Πολεμικό Μουσείο)
  13:30΄ : Επίσκεψη στα Ζαγοροχώρια και συγκεκριμένα στο Δυτικό Ζαγόρι, όπου δια μέσου της Βίτσας, πολύ κοντά στην 
είσοδο της χαράδρας του Βίκου, θα καταλήξουμε στο Μονοδένδρι με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα αρχοντικά και τις 
εκκλησιές.
  14:30΄ :  Μεσημεριανό γεύμα στο χωριό σε υψόμετρο 1060 μ.
  18:30΄ : Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση 
  20:30΄ :  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για επίσκεψη στην πόλη, περιήγηση στο κάστρο, ελεύθερος χρόνος για διάφορα 
ψώνια και για φαγητό.  



  23:00΄ :  Επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση
        Ημέρα     3  η     (Σάββατο,     7     Απριλίου     2012)  

  8:00΄ : Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου 
  09:30΄ : Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με τις αποσκευές για το σπήλαιο του Περάματος, 2χλμ. από τα Ιωάννινα στο 
ομώνυμο χωριό όπου η φύση «έχτιζε το σπήλαιο σταγόνα-σταγόνα χιλιάδες χρόνια». (Το σπήλαιο του Περάματος θεωρείται 
το μεγαλύτερο σπήλαιο των Βαλκανίων, έχει δαιδαλώδεις διαδρόμους μήκους ενός χιλιομέτρου με θαυμάσιους σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες).
  12:00΄  :  Αναχώρηση από τα Ιωάννινα 
  13:00΄ : Επίσκεψη στο γραφικότατο Μέτσοβο, όπου αφού κάνουμε μια βόλτα στα πλακόστρωτα δρομάκια του και αφού 
επισκεφτούμε το λαογραφικό Μουσείο και το αρχοντικό Τοσίτσα, θα γευματίσουμε για μεσημέρι.
  15:30 :  Αναχώρηση από Μέτσοβο για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση για ξεκούραση.
  20:00΄ : Άφιξη στο χώρο του σχολείου.  

Ο     Διευθυντής     και     οι     συνοδοί     καθηγητές.  

2). Γενικές Οδηγίες- Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της 3ήμερης εκδρομής στα  
Ιωάννινα :

1). Καταρχάς δεν πρέπει ξεχνάμε ότι η εκδρομή αυτή είναι εκπαιδευτική-πολιτιστική και έχει συγκεκριμένους 
εκπαιδευτικούς στόχους. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 
τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία (πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική κ.λ.π.). Το σχολείο 
θα φροντίσει προηγουμένως να ενημερώσει τους μαθητές σχετικά με τα μέρη που θα επισκεφθούμε, ώστε να  
αποκτήσουν όσο το δυνατόν πιο πλούσιες εμπειρίες από την εκδρομή αυτή.

2). Ο αρχηγός της εκδρομής και οι συνοδοί καθηγητές τονίσαμε ήδη και θα τονίζουμε διαρκώς στους μαθητές την 
ανάγκη για τη σχολαστική τήρηση του προγράμματος της εκδρομής και την υποδειγματική συμπεριφορά τους,  
έτσι  ώστε  να  πετύχουμε  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  εκδρομής  την  ασφαλή  μετακίνηση,  τη  διαμονή  και  την 
ψυχαγωγία,  καθώς βέβαια και  τους  προαναφερόμενους  εκπαιδευτικούς  στόχους.  Και  βέβαια όχι  μόνο να μη 
στενοχωρηθεί κανείς από τους εκδρομείς και όχι μόνο δεν πρέπει να προσβάλλουμε το καλό όνομα του σχολείου 
μας, αλλά να ωφεληθούμε από την εκδρομή.

3). Στο λεωφορείο αλλά και στο ξενοδοχείο οφείλουν οι μαθητές να συμπεριφέρονται κόσμια, να σέβονται τους 
χώρους που θα επισκεπτόμαστε και  να μην τους λερώνουν και  βέβαια να υπακούνε στις υποδείξεις  και  στις  
οδηγίες των συνοδών καθηγητών. Ειδικότερα κατά τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο, μετά από την ώρα που θα 
έχει  προηγουμένως  συμφωνηθεί,  οφείλουν  οι  μαθητές  να  παραμείνουν  στα  τρίκλινα  δωμάτιά  τους,  να  μην 
πηγαινοέρχονται και θορυβούν στους διαδρόμους και βέβαια να κοιμηθούν όσο γίνεται νωρίτερα. Σε εστιατόριο ή 
ταβέρνα αλλά και σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής απαγορεύονται αυστηρά το αλκοόλ και το κάπνισμα.

4).  Σε κάθε περίπτωση,  εάν δεν συμμορφώνεται  ένας  μαθητής  και  δεν  πειθαρχεί  στις  οδηγίες  των συνοδών 
καθηγητών θα ειδοποιείται ο κηδεμόνας του, ο οποίος βέβαια είναι και συνυπεύθυνος για οποιαδήποτε αταξία ή 
ζημιά του παιδιού του. Αυτονόητο  επίσης είναι ότι ο μαθητής που θα δημιουργήσει οποιαδήποτε φασαρία στο 
λεωφορείο ή στο ξενοδοχείο ή  οπουδήποτε θα υποστεί τις ανάλογες πειθαρχικές συνέπειες μετά την επιστροφή 
από την εκδρομή. Πρέπει λοιπόν να γίνουν αυστηρές συστάσεις και από τους Κηδεμόνες προς τα παιδιά τους 
ώστε να δείξουν όλοι οι μαθητές την αρμόζουσα με τη μαθητική τους ιδιότητα συμπεριφορά και πειθαρχία, ώστε 
να πάμε και να γυρίσουμε με το καλό και να ευχαριστηθούμε όλοι μαζί την εκδρομή. Η ευθύνη των συνοδών 
καθηγητών ούτως ει άλλως είναι μεγάλη, ζητάμε και τη δική σας βοήθεια.

Ο Διευθυντής και οι συνοδοί καθηγητές

 


