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 ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Εκδρομισ. 

 
Η Δ/ντρια του 1ου Γυμναςίου Καρπενθςίου ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Σθν αρικ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020) Τπουργικι Απόφαςθ 
«Εκδρομζσ-Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και μετακινήςεισ  μαθητϊν/τριϊν Δημόςιων και 
Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ εντόσ και εκτόσ τησ χϊρασ».  

2. Σθν υπϋ αρικμ. Δ1α/ΓΠΟικ.55254 Κ.Τ.Α. άρκρο 4 παρ. 1 (ΦΕΚ 4187/10-09-2021). 
3. Σθν αρικ. Φ.353.1./26/153324/Δ1/24-09-2014 απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπηρεςιϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ 
Εκπ/ςησ» που τροποποιεί τθν αρικ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Τ.Α., 

4. Σα αρικ. 49/09-05-2022 Πρακτικό του υλλόγου εκπαιδευτικϊν του 1ου Γυμναςίου 
Καρπενθςίου. 

5. Σο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν.  

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε  τθν πραγματοποίθςθ Εκπαιδευτικισ Εκδρομισ ςφμφωνα με το παρακάτω 
πρόγραμμα, ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν τριάντα πζντε (35) μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Γ’ 
Σάξθσ του 1ου Γυμναςίου Καρπενθςίου με προοριςμό τθν Πρζβεηα ςτισ 15/05/2022 
(Κυριακι) ζωσ 17/05/2022 (Σρίτθ). 
 
Πρόγραμμα εκδρομισ 
Κυριακή 15/05/2022: Αναχώρηση από Καρπενήσι στις 7:00 για Πρέβεζα με ενδιάμεση στάση. 

Άφιξη στην Πρέβεζα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο όρος Ζαλόγγου και στον 

αρχαιολογικό χώρο Νικόπολης. Βραδινή έξοδος, βόλτα στην παλιά πόλη και φαγητό στο Σαϊτάν 

παζάρ. Διανυκτέρευση στην Πρέβεζα. 

Δευτέρα 16/05/2022: Επίσκεψη στις πηγές του Αχέροντα, στον αρχαιολογικό χώρο του 

Νεκρομαντείου (χωριό Μεσοπόταμος) και στην Πάργα (μουσείο ελιάς). Φαγητό και επιστροφή 

στην Πρέβεζα. Βραδινή έξοδος και διανυκτέρευση στην Πρέβεζα. 

Τρίτη 17/05/2022: Επίσκεψη και περιήγηση στην πόλη της Λευκάδας. Γεύμα και αναχώρηση για 

Καρπενήσι. Άφιξη στο Καρπενήσι στις 22:00..    

 
Αρχθγόσ τθσ εκδρομισ ορίηεται θ μόνιμθ εκπαιδευτικόσ Σςίντηου Ευαγγελία κλ. ΠΕ02, με 
αναπλθρϊτρια τθν Ρουμπιζ Αγγελικι κλ. ΠΕ02, και ςυνοδοί (α) θ μόνιμθ εκπαιδευτικόσ 
Σριανταφυλλίδου Μαρία κλ.ΠΕ08 με αναπλθρϊτρια τθν Παμπουκίδου ταυροφλα κλ. ΠΕ07, 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
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(β) θ αναπλθρϊτρια εκπαιδευτικόσ Αχυράκθ Ακαναςία κλ. ΠΕ02.50 με αναπλθρωτι τον 
Κοτρϊνθ Νικόλαο κλ.ΠΕ11, τισ οποίεσ και κακιςτοφμε προςωπικά υπεφκυνεσ για τθν 
επίβλεψθ των μακθτϊν και τθν τιρθςθ του προγράμματοσ. 
Η μεταφορά των μακθτϊν/τριϊν κα πραγματοποιθκεί με λεωφορείο του τουριςτικοφ 
γραφείου ALKYONI TRAVEL AGENCY. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ να τθροφνται όλα τα μζτρα απόςταςθσ και ατομικισ 
υγιεινισ κακϊσ και θ μθ ανάμιξθ των μακθτϊν με  διαφορετικζσ ομάδεσ. 
Μετά την ολοκλήρωςη τησ εκδρομήσ, η αρχηγόσ ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυνοδοφσ θα ςυντάξει λεπτομερή 
ζκθεςη ςχετικά με τη διεξαγωγή τησ εκδρομήσ, την τήρηςη του προγράμματοσ και το βαθμό επίτευξησ των 
εκπαιδευτικϊν ςτόχων  την οποία θα υποβάλει ςτο Διευθυντή/ντρια του ςχολείου με ταυτόχρονη κοινοποίηςη 
ςτη Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίασ. 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  
1. Διεφκυνςθ Δ.Ε. Ευρυτανίασ  
2. Περιφ. Δ/νςθ Α/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ  
τ. Ελλάδασ 
3. Αςτυνομικό Σμιμα Καρπενθςίου 

 
 

 

Η Διευκφντρια  
 
 
 
 

Παναγιωτι Αγάπθ 


