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Θέμα: Μαθητική εκδρομή εξωτερικού Α΄ Λυκείου 
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ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A΄ ΛYKEIOY 

 

Το σχολείο προτίθεται να οργανώσει εκδρομή των μαθητών της Α΄ τάξης στην Ιταλία κατά 

πρώτη επιλογή ή στην Αυστρία κατά δεύτερη επιλογή κατά τη διάρκεια των διακοπών του 

Πάσχα. Ο σκοπός της εκδρομής είναι η γνωριμία και η επαφή των μαθητών μας με τη χώρα 

που θα επισκεφθούμε και τον πολιτισμό της. 

 

Οι μαθητές θα συνοδεύονται από ικανοποιητικό αριθμό καθηγητών του σχολείου, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού κανονισμού. Επισυνάπτεται προσχέδιο του 

προγράμματος της εκδρομής. Λεπτομερές πρόγραμμα θα σας αποσταλεί αργότερα. Τόσο οι 

μαθητές όσο και οι γονείς θα πρέπει, υπογράφοντας την υπεύθυνη δήλωση η οποία 

επισυνάπτεται, να αποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
(1) Τον σκοπό της εκδρομής. 
 
(2) Το πρόγραμμα της εκδρομής. 
 
(3) Τις οδηγίες του αρχηγού και των συνοδών της εκδρομής. 
 
(4) Την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε λεωφορεία, 

ξενοδοχεία και άλλους χώρους. 
 
(5) Την αναγκαστική επιστροφή του μαθητή πίσω στην Κύπρο πριν από τη λήξη της 

εκδρομής, σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσαρμόζεται προς το πρόγραμμα και 

τις εν γένει διευθετήσεις της εκδρομής. 
 
(6) Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, εξαιτίας του οποίου ο μαθητής πρέπει να 

παραμείνει σε νοσοκομείο, οι γονείς αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη φροντίδα του παιδιού 

τους, αφού ειδοποιηθούν από το σχολείο και αφού μεταβούν για τον σκοπό αυτό 

στην Ιταλία ή Αυστρία. 
 
(7) Οι γονείς δηλώνουν στο σχολείο, συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση, τον 

αριθμό του τηλεφώνου και του τηλεομοιότυπου, στους οποίους ο αρχηγός της 

εκδρομής ή ο συνοδός καθηγητής μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους. Τα στοιχεία 

αυτά είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τη Σχολική Μονάδα. 
 
(8) Οι γονείς αναλαμβάνουν να δηλώσουν στον Διευθυντή του σχολείου προβλήματα 

υγείας του παιδιού τους, για να είναι δυνατή η αντιμετώπιση τους από τους 

συνοδούς καθηγητές. Τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν 

μόνο από τη Σχολική Μονάδα. 
 
(9) Την εξόφληση του ποσού της εκδρομής πριν από τη διεξαγωγή της σε δόσεις. Ο 

αριθμός των δόσεων καθώς και το ύψος κάθε δόσης θα καθοριστεί από τη Διεύθυνση 

της Σχολικής Μονάδας με μεταγενέστερη επιστολή προς τους γονείς. Για σκοπούς 

επιβεβαίωσης της δήλωσης συμμετοχής, απαιτείται ως προκαταβολή το ποσό των 

€100, το οποίο αφαιρείται από την Α΄ δόση. Τονίζεται ότι, μετά την κατακύρωση της 

εκδρομής στο επιτυχόν τουριστικό γραφείο καμία απαίτηση εκ μέρους των 

συμμετεχόντων για επιστροφή της προκαταβολής δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

 
Από τη Διεύθυνση 
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