
 
 

 

 
  
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  
 
Όπως, ήδη, γνωρίζετε η  Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας θα πραγματοποιήσει εκδρομή στη 
Θεσσαλονίκη κατά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, συγκεκριμένα από τις 24/2 – 
27/2/2023.  
 
Αρχικά, η εκδρομή θα διεξαγόταν καθαρά ως εκπαιδευτική, με τη συνοδεία καθηγητών και 
καθηγητριών μόνο.  Το σημαντικά αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών μας (σύνολο περίπου 
141 μαθητές και μαθήτριες, με την πιθανότητα να αυξηθεί περισσότερο) μας έχει ωθήσει ως 
Σύνδεσμο Γονέων να βοηθήσουμε το έργο του σχολείου και η διοργάνωση της εκδρομής να 
τεθεί υπό την εποπτεία του  Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων, με τη  συνεχόμενη και 
σημαντική βοήθεια καθηγητών και καθηγητριών του σχολείου, οι οποίοι θα συνοδεύσουν τα 
παιδιά μας,  μαζί με αριθμό γονέων.  
  
Ενώ, αρχικά, είχε προβλεφθεί η εκδρομή να πραγματοποιηθεί από τις 24/2-28/2/2023, το 
Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας απέρριψε την απώλεια εργάσιμης ημέρας (28/2). 
Ως εκ τούτου, ο μεγάλος αριθμός των μαθητών/τριών που εκδήλωσε ενδιαφέρον, το γεγονός 
ότι καθημερινά υπάρχουν ελάχιστες πτήσεις προς και από τη Θεσσαλονίκη και η μεγάλη ζήτηση 
για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας,  κατέστησαν αναγκαία τη διευθέτηση,  σε συνεργασία 
με το πρακτορείο “See you travel”, ναυλωμένης πτήσης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί, 
αποκλειστικά για τις ανάγκες του σχολείου μας.  Για τον πιο πάνω λόγο, καθώς επίσης και 
εξαιτίας της προσθήκης  της ασφάλειας ταξιδίου και του ποσού του δημοτικού φόρου στην 
ενδεικτική τιμή, το συνολικό κόστος των εισιτηρίων έχει διαφοροποιηθεί ως ακολούθως: 
 

Δίκλινο δωμάτιο Τρίκλινο δωμάτιο 

510 ευρώ 485 ευρώ 

 
Παρακαλούμε όπως διευθετήσετε να πραγματοποιηθούν οι πιο κάτω επόμενες ενέργειες εκ 
μέρους σας:  
 
1. Πληρωμή ποσού 

Το 50% του συνολικού ποσού, από το οποίο θα αφαιρεθεί το ποσό των 100 ευρώ που 
δόθηκε ως προκαταβολή, θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 15/1/2023 και το υπόλοιπο 50% 
μέχρι 15/2/2023. 

 
Η πληρωμή θα γίνεται με κατάθεση  σ’ έναν από τους λογαριασμούς του πρακτορείου που 
επισυνάπτονται, γράφοντας το όνομα του/της μαθητή/τριας, το τμήμα του, το όνομα του 
σχολείου και τη φράση «εκδρομή Γ ΄Λυκείου, Λύκειο Αποστόλου Μάρκου».  Αντίγραφο της 
πληρωμής θα πρέπει να παραδίδεται στους καθηγητές:  Φλώρα Βουλώνη, Κωνσταντίνα 
Κοντού και Αντρέα Κλεάνθους  
  

2. Φωτοτυπία της ταυτότητας 
 

Φωτοτυπία  της ταυτότητας των μαθητών/μαθητριών, μπροστά-πίσω, θα πρέπει  να 

παραδοθεί στους πιο πάνω καθηγητές . 
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3. Άδεια εξόδου για τα αγόρια 

 

Τα αγόρια, για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, θα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια εξόδου από 

το Στρατολογικό Γραφείο.  Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το συνημμένο 

έγγραφο, το οποίο οι μαθητές πρέπει να προσκομίσουν    στο σχολείο και να το παραδώσουν 

στους καθηγητές που αναφέρονται πιο πάνω.Την άδεια εξόδου θα αναλάβει να 

εκδώσει το σχολείο για όλα τα αγόρια.  

 

4. Έντυπο συγκατάθεσης γονέων 

 

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί, υπογραφεί και πιστοποιηθεί από τον κοινοτάρχη ή 

πιστοποιούντα υπάλληλο η συγκατάθεση γονέων (βλ. συνημμένο) και από τους δύο γονείς.  

 

5. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλιση Ασθένειας 

 

Εξασφάλιση  από το Γραφείο του Πολίτη Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας για τους 

μαθητές/μαθήτριες. 

 

Όσα αναφέρονται στα σημεία 2, 3  και 4 θα πρέπει να προσκομιστούν στο σχολείο μέχρι τις 

10/1/2023. 

 

 

Από τον Σύνδεσμο Γονέων 

 

  

 
 


