
1ο Γυμνάσιο Κερατσινίου – Σχολικό Έτος 2014-2015 
Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Καλαμάτα 

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:  

1. Τηρούν σχολαστικά το πρόγραμμα της εκδρομής και συμπεριφέρονται υποδειγματικά, ώστε να 

επιτευχθούν με τον καλύτερο τρόπο η ασφαλής μετακίνηση, η διαμονή και η ψυχαγωγία, καθώς και οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι της εκπαιδευτικής εκδρομής. 

2. Υπακούουν στις οδηγίες και στις εντολές του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών καθηγητών. 

3. Επιδεικνύουν πνεύμα ομαδικότητας, παρακολουθούν με προσοχή τις ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς 

χώρους ή τα μουσεία και είναι κόσμιοι κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων. 

4. Αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα των ιδίων ή 

των συμμαθητών τους, καθώς πράξεις που προσβάλλουν το δημόσιο αίσθημα, το Σχολείο και τους 

συνοδούς καθηγητές, αλλά και την αξιοπρέπεια των ίδιων ως προσωπικοτήτων. Ειδικότερα,  

απαγορεύεται αυστηρά: 

 η χρήση οινοπνευματωδών ποτών 

 η ενοικίαση και η χρήση οιουδήποτε παντός τροχοφόρου και πλωτού μέσου 

 το κολύμπι σε θάλασσα ή πισίνα και το θαλάσσιο σκι 

 η απομάκρυνση από το χώρο του ξενοδοχείου ή της επίσκεψης χωρίς την άδεια του αρχηγού της 

εκδρομής ή των συνοδών καθηγητών 

 οι διαπληκτισμοί και οι συγκρούσεις με συμμαθητές τους ή μαθητές άλλων σχολείων 

 η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις ώρες συγκέντρωσης  

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω, ο αρχηγός της εκδρομής θα ενημερώσει τηλεφωνικώς τον 

κηδεμόνα του μαθητή ή της μαθήτριας, ο οποίος μπορεί να υποχρεωθεί να αναλάβει όλα τα έξοδα και τις 

διαδικασίες επιστροφής του παιδιού του στην Αθήνα. 

Οι  κηδεμόνες των μαθητών:   

1. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τα παιδιά τους για τα παραπάνω. 

2. Εάν τα παιδιά τους που πάσχουν από κάποια μακροχρόνια ασθένεια, η οποία να χρειάζεται 

φαρμακευτική αγωγή (π.χ. άσθμα, αλλεργία, καρδιακό νόσημα) οφείλουν να ενημερώσουν τους 

συνοδούς καθηγητές για το πρόβλημα, τη φαρμακευτική αγωγή που χρειάζεται να ακολουθήσουν και, 

βεβαίως, θα τα έχουν εφοδιάσει με τα απαραίτητα φάρμακα.  

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης των συνοδών καθηγητών, η ευθύνη για τυχόν περιπλοκές της 

ασθένειας  θα τους βαρύνει αποκλειστικά. 

3. Υποχρεούνται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της εκδρομής, να καταβάλουν για τυχόν ζημιές 

ή φθορές: α) ολόκληρη την αποζημίωση για την αποκατάστασή τους, αν αυτές τις διέπραξε μόνο το 

παιδί τους, ή το ποσό που τους αναλογεί, αν αυτές έγιναν από ομάδα παιδιών στην οποία 

αποδεδειγμένα συμμετείχε και το παιδί τους.  
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