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Ψυχικό, 2 Νοεμβρίου 2022 

 

Προς τους γονείς των μαθητών/τριών της Γ΄ Λυκείου 

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πολυήμερη εκδρομή των μαθητών/τριών της Γ΄ Λυκείου θα 

πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 έως την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022 στη 

Θεσσαλονίκη.   

Το κόστος της εκδρομής είναι 395€ και θα πρέπει να καταβληθεί  μέσω τραπέζης με χρήση της 

ταυτότητας πληρωμής που θα λάβετε ηλεκτρονικά από το Λογιστήριο μαζί με την απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών, μέχρι τη  Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022. Ακύρωση συμμετοχής μετά την 14η 

Νοεμβρίου 2022, (καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής) πιθανόν να επιφέρει ολική ή 

μερική χρέωση ανάλογα με την δυνατότητα ακύρωσης των κρατήσεων διαμονής, εισιτηρίων και 

λοιπών χρεώσεων. 

Αναλυτικότερα στο ποσό  των 395€ περιλαμβάνονται : 

➢ Εισιτήρια τρένου με το INTERCITY EXPRESS Αθήνα - Θεσσαλονίκη – Αθήνα.  

➢ 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό και ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο PORTO PALACE 5*. 

➢ Πούλμαν στη διάθεση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

➢ Επίσκεψη στο Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences  

➢ Ολοήμερη εκδρομή με ξενάγηση σε Βεργίνα – Νάουσα – Έδεσσα. 

➢ Περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης με ξεναγό.  

➢ Επίσκεψη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ και 

παρακολούθηση παράστασης στο Κοσμοθέατρο. 

➢ Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης, και  ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών.  

 

Επισημαίνουμε ότι οι γονείς θα φροντίσετε για την μετακίνηση των παιδιών σας προς και από το 

σταθμό Λαρίσης με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Ειδικότερα, τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 οι 

μαθητές/τριες και οι συνοδοί καθηγητές/τριες θα συναντηθούν στον σταθμό Λαρίσης στις 06:15 

π.μ. 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ INTERCITY: 

• ICΕ  Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022   Αθήνα – Θεσσαλονίκη  07:22 – 11:22 

• ICΕ  Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022  Θεσσαλονίκη - Αθήνα  17:08 – 21:06  
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Παρακαλούμε, αφού μελετήσετε τα συνημμένα αρχεία και εφόσον συναινείτε να συμμετάσχει το 

παιδί σας στην πολυήμερη εκδρομή, να υπογράψετε τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση και να την 

καταθέσετε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Λυκείου κ. Χ. Κωσταρίδη (γραφείο 103) ή  να την 

αποστείλετε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής μέσω ΚΕΠ ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ckostaridi@athenscollege.edu.gr έως τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022. Σε περίπτωση που το παιδί 

σας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, παρακαλούμε η υπεύθυνη δήλωση να συνοδεύεται 

από ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο να αναγράφονται: α) τα φάρμακα που πρέπει να λαμβάνει 

ο/η συγκεκριμένος/η μαθητής/τρια, β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης και γ) το 

τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού.  

 

Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν θα συμμετάσχουν στην εκδρομή «παραμένουν στο Σχολείο και 

παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα με απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων».  

 

Συνημμένα αποστέλλονται:  

1. Η Υπεύθυνη Δήλωση. 

2. Το Πρόγραμμα της εκδρομής. 

3. Ο Κανονισμός Πολυήμερων Εκδρομών-Εκπαιδευτικών Αποστολών του Σχολείου μας, που θα 

πρέπει το παιδί σας να υπογράψει και να παραδώσει στη Γραμματεία του Λυκείου έως τη Δευτέρα, 

14 Νοεμβρίου 2022. 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 
Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών & 
Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 
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