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 ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ Εκπαιδευτικισ Εκδρομισ 

Ο Δ/ντθσ του 2ου 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. Σθν υπϋ αρικ. 25θ/13-12-2022 Πράξθ του υλλόγου εκπαιδευτικϊν του 2ου 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 εκατόν επτά (107) μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Α , Β και 
Γ Σάξθσ του 2ου Γυμναςίου Καρπενθςίου με προοριςμό τα Μετζωρα ςτισ 22/12/2022 θμζρα 
Πζμπτθ. 
 
Πρόγραμμα εκδρομισ 

Πζμπτθ  22/12/2022: Αναχϊρθςθ από Καρπενιςι ςτισ 06:00. Ενδιάμεςθ ςτάςθ. Άφιξθ ςτα 
Μετζωρα και επίςκεψθ ςτο Μοναςτιρι του Αγίου τεφάνου ςτισ 11.00. τισ 14.00 αναχϊρθςθ 
για Σρίκαλα και παραμονι μζχρι τισ 16.30 ςτθν  ςυνζχεια επίςκεψθ ςτον Μφλο των ξωτικϊν. 
Αναχϊρθςθ 19:30. Επιςτροφι ςτο Καρπενιςι ϊρα 22:00 με ενδιάμεςθ ςτάςθ. 
 
Αρχθγόσ τθσ εκδρομισ ορίηεται o μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ Φλωράκθσ Ιωάννθσ κλ. ΠΕ11, με 
αναπλθρϊτρια τθν κ. αΐνθ Εραςμία κλ. ΠΕ02, και ςυνοδοί (α) θ μόνιμθ εκπαιδευτικόσ 
Παρμάκθ Γεωργία κλ.ΠΕ86, με αναπλθρωτι τον Κολοβό Ακανάςιο  κλ. ΠΕ 88.03, (β) ο μόνιμοσ 
εκπαιδευτικόσ Ζάρασ Ακανάςιοσ κλ. ΠΕ04, με αναπλθρωτι  τον Κορκόβελο . κλ. ΠΕ01 γ)Η 
εκπ/κοσ κ. Καλιακοφδα Ευριδίκθ κλ.ΠΕ07 με αναπλθρϊτρια  τθν κ. Γιοβανοφδθ Βαςιλικι κλ. 
ΠΕ02. 
δ) κακϊσ και θ  κακθγιτρια κ. Ράπτθ Κων/να κλ. ΠΕ02 με αναπλθρϊτρια τθν κ. Μουτηοφρθ 
Μαρία κλ. ΠΕ03, τισ οποίεσ και κακιςτοφμε προςωπικά υπεφκυνεσ για τθν επίβλεψθ των 
μακθτϊν και τθν τιρθςθ του προγράμματοσ. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ  & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΣΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 
              2o ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

 

Καρπενιςι,   19/12/2022 

 
        Αρικ. Πρωτ. 207 

 



Η μεταφορά των μακθτϊν/τριϊν κα πραγματοποιθκεί με λεωφορεία του Σουριςτικοφ 
γραφείου  Karpenisi Tours. 
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. 

 
 
 

Ο Διευκυντισ 

 
 

Φλωράκθσ Ιωάννθσ 


