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Ο Σύλλογος των Καθηγητών με την 43η/17-2-2017 πράξη του έκανε δεκτή την πρό-
ταση των μαθητικών κοινοτήτων της Β΄ τάξης για την εκδρομή τους στην Καλαμάτα και ζή-
τησε την έγκρισή της από την προϊσταμένη αρχή. Η εκδρομή θα γίνει από 17-3-2017 έως 19-
3-2017, με κόστος 125 ευρώ ανά μαθητή και συνοδούς καθηγητές τους κ. Γιαννάκο Δ., Γε-
ωργιάδου Μ., Τσανάκα Σ. Μπρούσαλη Ουρ.

Το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες της εκδρομής θα σας γνωστοποιηθούν με άλλο
έγγραφο του σχολείου.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής αφού διαβάσετε
τους όρους συμμετοχής και να την προσκομίσετε στη γραμματεία του σχολείου.
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7-3-2017

Γονείς και κηδεμόνες

Εκδρομή μαθητών της B΄ τάξης στην Καλαμάτα

Δ.Υ.



ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ (άρ. 8 του Ν. 1599/1986)

Προς τον κ. Διευθυντή του 5ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης

Ο(Η)………………………………………………………. κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας

………………………………………………………………………… της Β΄ τάξης.

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ :

Α. Επιτρέπω τη συμμετοχή του/της γιου/κόρης μου στην 3/μερη εκδρομή που θα
πραγματοποιηθεί από 17-3-2017 έως 19-3-2017 στην Καλαμάτα.

Β. Η Συμμετοχή του/της γιου/κόρης μου στην εκδρομή σημαίνει πλήρη και ανεπιφύ-
λακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων καθώς και των συμπληρωματικών προφορικών οδη-
γιών που θα ακολουθήσουν. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση στη συμπεριφορά του/της η ευ-
θύνη βαρύνει αποκλειστικά το γιό μου/κόρη μου και δε θα προβώ σε καμία ποινική δίωξη
κατά οποιουδήποτε συνοδού καθηγητή, της Δ/σης του σχολείου ή του υπόλοιπου διδακτι-
κού προσωπικού.

Γ. Ο(Η) …………………………………………………… δεν έχει σοβαρό πρόβλημα
υγείας  που να εμποδίζει τη συμμετοχή του/της στην εκδρομή.

(Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας αυτό να
περιγραφεί στο ειδικό πλαίσιο.)

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ

1. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες πριν από την αναχώρησή τους.
2. Η συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις μετακινήσεις και δραστηριότητες που προβλέ-

πει το πρόγραμμα είναι υποχρεωτική και ομαδική. Σε καμία περίπτωση και για κα-
νένα λόγο μαθητής/τρια δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την ομάδα.

3. Απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών ποτών και το κάπνισμα.
4. Απαγορεύεται το μπάνιο στη θάλασσα ή πισίνα.
5. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε προσωπικού μεταφορικού μέσου (ποδήλατο,

μηχανάκι κ.λ.π.)
6. Μαθητής που για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της εκδρο-

μής δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω και με τις υποδείξεις των συνοδών καθηγη-
τών θα  μεταφέρεται στην Αθήνα με το πιο πρόσφορο μέσο και θα παραλαμβάνεται
από τον κηδεμόνα του στο πρακτορείο του μέσου μεταφοράς του. Ο κηδεμόνας θα
καλύπτει τα έξοδα της μετακίνησης τόσο του μαθητή όσο και του συνοδού του, ε-
φόσον είναι ανήλικος.

7. Σε περίπτωση ομαδικής απειθαρχίας των μαθητών στους παραπάνω όρους ή στις υπο-
δείξεις των συνοδών καθηγητών η εκδρομή διακόπτεται και οι μαθητές επιστρέφουν
στην Αθήνα με οποιοδήποτε μέσο. Τα τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από τη μετα-
κίνηση αυτή βαρύνουν αποκλειστικά τους γονείς και κηδεμόνες.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ : ……………………..

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :………………………..
ΥΠΟΓΡΑΦΗΠεριγραφή προβλήματος υγείας :

Φαρμακευτική αγωγή :


