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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Υποχρεώσεις μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν: 

Κατά την οργάνωση και την προετοιμασία της εκδρομής ή της εκπαιδευτικής αποστολής 

Επίδειξη συνέπειας, συμμετοχή σε όλες τις συγκεντρώσεις που ορίζονται από τους υπεύθυνους 

καθηγητές ή μαθητές, ενδιαφέρον για τις σχετικές ανακοινώσεις και έγκαιρη προσκόμιση των 

ζητουμένων (δηλώσεις, ταξιδιωτικά έγγραφα, εργασίες, χρηματικά ποσά για τα πρακτορεία κ.λ.π.). 
 

Στα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα, τα ξενοδοχεία, τους ξενώνες, τα σπίτια των φιλοξενούντων 

κ.λ.π. 

Τήρηση του Κώδικα Συμπεριφοράς των μαθητών/τριών του Λυκείου, των κανόνων ασφαλείας και 

υγιεινής, αποφυγή πρόκλησης θορύβου, ρύπανσης, φθορών ή ζημιών.  

Σεβασμός των δικαιωμάτων των υπολοίπων μεταφερομένων ή ενοίκων και άμεση συμμόρφωση 

προς τις υποδείξεις των υπευθύνων. 

Ευγενική συμπεριφορά προς το προσωπικό ή τους φιλοξενούντες. 
 

Στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, τα μουσεία, τις εκθέσεις, τις παραστάσεις κ.λ.π. 

Επίδειξη ενδιαφέροντος κατά τις ξεναγήσεις για τα εκτιθέμενα ή τα δρώμενα. 

Αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε προβλήματος στο προσωπικό και τους υπόλοιπους 

επισκέπτες, θεατές ή ακροατές. 
 

Στα εστιατόρια, τις καφετέριες κ.λ.π. 

Αποφυγή της πρόκλησης θορύβου, αταξίας, ρύπανσης, φθορών ή ζημιών. 

Υπομονή και τήρηση προτεραιοτήτων. 

Ευγενική συμπεριφορά γενικώς και ειδικά προς το προσωπικό. 

Τήρηση των συμφωνημένων σχετικά με τα επιτρεπόμενα προς κατανάλωση είδη και τις ποσότητες 

αυτών. 
 

Στα κέντρα διασκέδασης 

Απόλυτη συνέπεια στα συμφωνημένα με τον  αρχηγό και τους συνοδούς καθηγητές για τα ωράρια 

και τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις. 

Φροντίδα, κατά την είσοδο, για επί τόπου ενημέρωση όλων των μαθητών/τριών σχετικά με τις 

εξόδους κινδύνου του κέντρου διασκέδασης. 

Αποφυγή κάθε ενέργειας που μπορεί να δώσει αφορμή για διαπληκτισμούς με συμμαθητές ή άλλους 

θαμώνες του κέντρου. 

Φροντίδα για άμεση ενημέρωση των καθηγητών για οποιοδήποτε πρόβλημα και άμεση 

συμμόρφωση προς τις υποδείξεις ή τις εντολές τους. 
 

Κατά τις ελεύθερες ώρες 

Απαγορεύεται η ενοικίαση και η χρήση, ατομική ή ομαδική, οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου 

(χερσαίου ή πλωτού), η απομάκρυνση από τους συμφωνημένους χώρους και η απόσπαση από την 

ομάδα. Απαγορεύονται οι ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ίδιου του 

μαθητή και των συμμαθητών του (π.χ. η κολύμβηση στη θάλασσα ή σε πισίνα χωρίς άδεια από 

καθηγητές που πρέπει να είναι παρόντες και να επιβλέπουν) και οι ενέργειες που μπορεί να εκθέσουν 

σε κακή κριτική ολόκληρη την ομάδα (π.χ. οι επισκέψεις σε χώρους ακατάλληλους για ανήλικους, οι 

προκλητικές ενέργειες προς άλλες ομάδες ή πρόσωπα). 

Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε πρόβλημα, ατομικό ή ομαδικό, πρέπει να ειδοποιούνται 

άμεσα οι καθηγητές. 
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Προς τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες 

Η συμπεριφορά πρέπει να κινείται μέσα στο πλαίσιο του ομαδικού πνεύματος. Ενδέχεται, σε κάποιες 

περιπτώσεις, να μην είναι δυνατό να ικανοποιηθούν οι προσωπικές επιθυμίες σχετικά με το 

πρόγραμμα, το είδος της διασκέδασης, τις κατανομές στα δωμάτια κ.λ.π. 

Το ενδιαφέρον όλων για όλους είναι απαραίτητο και οι «κλειστές» ομάδες που αγνοούν, 

απομονώνουν, αποφεύγουν ή ενοχλούν κάποιους δεν έχουν θέση σε μια τέτοια εκδρομή. 
 

Προς τον αρχηγό και τους συνοδούς καθηγητές 

Με την ευγενική συμπεριφορά, τη συνεργασία, την τήρηση των συμφωνημένων αλλά και τη χωρίς 

αντίρρηση υπακοή, όταν δεν ταυτίζονται οι απόψεις, πρέπει να αποδεικνύεται συνεχώς η αναγνώριση 

της ευθύνης που αναλαμβάνουν οι καθηγητές και της ταλαιπωρίας στην οποία πολλές φορές 

υποβάλλονται, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν χρήσιμες εμπειρίες και να διασκεδάσουν. 
 

Ολική απαγόρευση καπνίσματος κλπ. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυήμερης εκδρομής – εκπαιδευτικής αποστολής (σε όλους τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και τα μέσα μεταφοράς), απαγορεύεται σε όλους τους 

συμμετέχοντες το κάπνισμα, η κατοχή και / ή κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και η κατοχή και 

/ ή διακίνηση και / ή χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 
 

Ο αρχηγός, μετά το τέλος της εκδρομής, υποβάλλει στη Διεύθυνση του Σχολείου έκθεση, στην οποία 

πρέπει να αναφέρει όλα τα προβλήματα που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκειά της και, αν 

διαπιστωθούν ευθύνες για κάποιους, ασκείται πειθαρχικός έλεγχος. 

 

Σε μαθητή ή μαθήτρια που παραβαίνει τον κανονισμό είναι δυνατό να επιβληθεί  

διακοπή της συμμετοχής του/της στην εκδρομή. 

Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής ή η μαθήτρια υποχρεούται να επιστρέψει, με ευθύνη και έξοδα της 

οικογένειάς του/της, στην Αθήνα και να παρουσιαστεί στη Διεύθυνση του Σχολείου. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Το απόκομμα αυτό να παραδοθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στη γραμματεία του Λυκείου 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

 

Ο/Η  _______________________________________ μαθητ_____ του τμήματος _____ του  Λυκείου του 

Κολλεγίου Αθηνών δηλώνω ότι διάβασα, κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τον 

Κανονισμό πολυήμερων εκδρομών – εκπαιδευτικών αποστολών του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών. 

                                                                                                                  Αθήνα, _____/_____/202_ 

Ο/Η δηλ______ 

Έλαβα γνώση 

Ο γονέας/κηδεμόνας            

____________________________________ 

____________________________________ 
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