
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020 
            

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

Α΄  ΤΑΞΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ, 20/11/2019 

……………………. 
 
 
 

Χώρος Επίσκεψης: ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ (24322710,  κ. Αναστάσιος) 

Κέντρο: "ΚΑΛΥΜΝΟΣ" GOVERNOR´S BEACH (25632878, 25632300, κ. Άντζελα) 

 
Ώρα αναχώρησης:  7.45 π.μ. 
Ώρα επιστροφής:    1.35 μ.μ. 
 
Έλεγχος Λεωφορείων (άδεια, ασφάλεια και εσωτερική κατάσταση λεωφορείου  πριν την 
αναχώρηση και κατά την επιστροφή για τυχόν ζημιές):  Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων. 
                         
Υπεύθυνη  Πρώτων Βοηθειών:  Παύλου Μαρία 

Υπεύθυνοι Β.Δ.:  1) Σολωμού Ριάνα 

       2) Θεοδούλου-Μιχαηλίδου Καίτη  

 

 

 

 

ΑΡ. 
ΛΕΩΦ. 

ΤΑΞΗ ΑΡ. 
ΜΑΘΗΤ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΑ 

 

1 

A1 

A2 

22 

23 

Γιωργαλλή Δέσποινα 

Λοΐζου Γεωργία 

Θεοφιλίδου Ειρήνη 

Μιχαηλούδης Γρηγόρης 

9.30 – 10.00 

10.00 – 10.30 

 

 

2 

Α3 

 

Α4 

24 

 

21 

Καζάκου Παύλος 

 

Ρούσου Γεωργία 

Κουής Μάρκος 

Αθανασίου Αικατερίνη 

Καρεφυλλίδου Έλενα 

 

10.30 – 11.00 

 

11.00 – 11.30 

 

3 

Α5 

Α6 

25 

25 

Ορφανού Ζωή 

Δημητρίου Κυριακή 

Παναγή Γαβιέλλα 

Νικολάου Νίκος 

 

11.30 – 12.00 

12.00 – 12.30 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Σημείωση:  Υπενθυμίζεται στους μαθητές  να τηρήσουν πιστά τα ακόλουθα:   
 

 Δεν επιβάλλεται η μαθητική στολή.  Απαγορεύεται όμως το έξαλλο ντύσιμο με εφαρμοστά 
παντελόνια ή κολάν, διαφανείς ή κοντές μπλούζες.  Απαγορεύονται τα παντελόνια πάνω 
από το γόνατο. 

 Να είναι υπόδειγμα καλής συμπεριφοράς μέσα και έξω από τα λεωφορεία. 

 Να μη βγάζουν τα χέρια τους ή τα κεφάλια τους έξω από τα λεωφορεία. 

 Να διατηρούν τους χώρους καθαρούς. 

 Να μη βλάπτουν τις ξένες περιουσίες. 

 Να μην απομακρύνονται από το χώρο της εκδρομής. 

 Γενικά να μην ξεχνούν ότι οποιαδήποτε άσχημη πράξη τους αντανακλά στο καλό όνομα 
του σχολείου. 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ 

         (Συμπεριλαμβανομένης και της μπίρας). 
 
Ασφάλεια 

Στο λεωφορείο ο κάθε μαθητής: 

 Έχει τη δική του θέση, δε στέκεται ποτέ όρθιος ούτε μετακινείται μέσα στο λεωφορείο 
χωρίς σοβαρό λόγο. 

 Δεν επιτρέπεται να μιλά με τον οδηγό και να αποσπά την προσοχή του από το οδήγημα. 

 Δεν επιτρέπεται να βγάζει το κεφάλι ή τα χέρια του έξω από το λεωφορείο, να τρώει 
μέσα στο λεωφορείο, ούτε να ρίχνει οτιδήποτε έξω από αυτό. 

 Κατεβαίνει από το λεωφορείο μόνο όταν αυτό σταματήσει εντελώς και αφού πρώτα 
κατεβεί ο συνοδός καθηγητής και δώσει τη σχετική άδεια. Στη συνέχεια απομακρύνεται 
προσέχοντας από τα άλλα λεωφορεία που προσεγγίζουν το χώρο στάθμευσης. 

 
Σημείωση: 

1. Οι πιο πάνω οδηγίες να διαβαστούν στην τάξη από τον Υπεύθυνο Τμήματος και στο 
λεωφορείο πριν την αναχώρηση. 

2. Οι Υ.Τ. θα φροντίσουν πριν την αναχώρηση να πάρουν μαζί τους δύο παρουσιολόγια 
και αφού πάρουν παρουσίες να επιστρέψουν το ένα στην κ. Καίτη Θεοδούλου 
Μιχαηλίδου.  Το δεύτερο παρουσιολόγιο θα επιστραφεί μετά το τέλος της εκδρομής, 
αφού ληφθούν πάλι παρουσίες. 

3. Εφημερεύοντες στους χώρους ξενάγησης είναι όλοι οι καθηγητές. 
4. Οι Υπεύθυνοι και Συνοδοί  είναι ανάγκη να βρίσκονται με  τα τμήματά τους κατά τη 

ξενάγηση και γενικά να συμβάλουν στην επιτυχία της εκδρομής. 
 
 
 

 
    11 Νοεμβρίου  2019       ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 



 
 
 
 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020 
       
      

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

Β΄  ΤΑΞΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ, 20/11/2019 

 
 

Χώρος Επίσκεψης: "TENTA" ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ (99633150, κ. Νίκη Χριστοδούλου) 

Κέντρο: "SANTA ELENA" ΣΤΟ ΖΥΓΙ (24332203, κ. Ελένη) 

 
Ώρα αναχώρησης:  7.45 π.μ. 
Ώρα επιστροφής:    1.35 μ.μ. 
 
Έλεγχος Λεωφορείων (άδεια, ασφάλεια και εσωτερική κατάσταση λεωφορείου  πριν την 
αναχώρηση και κατά την επιστροφή για τυχόν ζημιές):  Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων. 
                         
Υπεύθυνος  Πρώτων Βοηθειών:  Παπαδόπουλος Παύλος, Β.Δ. 

Υπεύθυνοι Β.Δ.: 1) Αναστασίου Φιλομήλα 

      2) Νικοδήμου Χριστόδουλος 

      

ΑΡ. 
ΛΕΩΦ. 

ΤΑΞΗ ΑΡ. 
ΜΑΘ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΑ 

4 Β1 

Β2 

25 

25 

Γιάγκου Χρυστάλλα 

Γαρπόζη Καλαβά Μαρία 

Γεωργίου Άντρη 

Σιδεράς Μιχάλης 

 

9.30 – 10.00 

10.00 – 10.30 

 

5 Β3 

Β4 

24 

25 

Γαβριήλ Λοΐζος 

Βιολάρης Κυριάκος 

Κωνσταντίνου Νικολάου Μαρία 

Προδρόμου Χριστόφορος 

 

10.30 – 11.00 

11.00 – 11.30 

6 Β5 

Β6 

25 

24 

Θεοδώρου Παναγιώτα 
Χατζηττοφής Κωνσταντίνος 

Αυξεντίου Φίλιππος 

Αγγέλη Ελένη 

 

11.30 – 12.00 

12.00 – 12.30 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Σημείωση:  Υπενθυμίζεται στους μαθητές  να τηρήσουν πιστά τα ακόλουθα:   
 

 Δεν επιβάλλεται η μαθητική στολή.  Απαγορεύεται όμως το έξαλλο ντύσιμο με 
εφαρμοστά παντελόνια ή κολάν, διαφανείς ή κοντές μπλούζες.  Απαγορεύονται τα 
παντελόνια πάνω από το γόνατο. 

 Να είναι υπόδειγμα καλής συμπεριφοράς μέσα και έξω από τα λεωφορεία. 

 Να μη βγάζουν τα χέρια τους ή τα κεφάλια τους έξω από τα λεωφορεία. 

 Να διατηρούν τους χώρους καθαρούς. 

 Να μη βλάπτουν τις ξένες περιουσίες. 

 Να μην απομακρύνονται από το χώρο της εκδρομής. 

 Γενικά να μην ξεχνούν ότι οποιαδήποτε άσχημη πράξη τους αντανακλά στο καλό όνομα 
του σχολείου. 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ 

         (Συμπεριλαμβανομένης και της μπίρας). 
 
Ασφάλεια 

Στο λεωφορείο ο κάθε μαθητής: 

 Έχει τη δική του θέση, δε στέκεται ποτέ όρθιος ούτε μετακινείται μέσα στο λεωφορείο 
χωρίς σοβαρό λόγο. 

 Δεν επιτρέπεται να μιλά με τον οδηγό και να αποσπά την προσοχή του από το οδήγημα. 

 Δεν επιτρέπεται να βγάζει το κεφάλι ή τα χέρια του έξω από το λεωφορείο, να τρώει 
μέσα στο λεωφορείο, ούτε να ρίχνει οτιδήποτε έξω από αυτό. 

 Κατεβαίνει από το λεωφορείο μόνο όταν αυτό σταματήσει εντελώς και αφού πρώτα 
κατεβεί ο συνοδός καθηγητής και δώσει τη σχετική άδεια. Στη συνέχεια απομακρύνεται 
προσέχοντας από τα άλλα λεωφορεία που προσεγγίζουν το χώρο στάθμευσης. 

 
Σημείωση: 

1. Οι πιο πάνω οδηγίες να διαβαστούν στην τάξη από τον Υπεύθυνο Τμήματος και στο 
λεωφορείο πριν την αναχώρηση. 

2. Οι Υ.Τ. θα φροντίσουν πριν την αναχώρηση να πάρουν μαζί τους δύο παρουσιολόγια 
και αφού πάρουν παρουσίες να επιστρέψουν το ένα στον κ. Χριστόδουλο Νικοδήμου.  
Το δεύτερο παρουσιολόγιο θα επιστραφεί μετά το τέλος της εκδρομής, αφού ληφθούν 
πάλι παρουσίες. 

3. Εφημερεύοντες στους χώρους ξενάγησης είναι όλοι οι καθηγητές. 
4. Οι Υπεύθυνοι και Συνοδοί  είναι ανάγκη να βρίσκονται με  τα τμήματά τους κατά τη 

ξενάγηση και γενικά να συμβάλουν στην επιτυχία της εκδρομής. 
 
 
 
 11 Νοεμβρίου  2019       ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
 
 



 
 
 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020 
       
      

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

Γ΄  ΤΑΞΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ , 20/11/2019 

 
 

Χώρος Επίσκεψης: Γ1, Γ2: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΩΝΟΣ, ΠΑΛΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ(Τηλ. 22305878,  κ. Μάριο Γεωργίου) 

                                       Γ3, Γ4:ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΖΥΘΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

                                                   ΚΑΡΛΣΠΕΡΓΚ (Τηλ. 22585834, κ. Ντόρια) 

                                       Γ5: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΑΛΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Τηλ. 22432578 κ. Κωνσταντίνος) 

Κέντρο: "ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ"ΛΕΥΚΩΣΊΑ  (Τηλ. 22318876 κ. Γεράσιμος, 96458200 κ. Χάρης) 

 
Ώρα αναχώρησης:  7.45 π.μ. 
Ώρα επιστροφής:    1.35 μ.μ. 
 
Έλεγχος Λεωφορείων (άδεια, ασφάλεια και εσωτερική κατάσταση λεωφορείου  πριν την 
αναχώρηση και κατά την επιστροφή για τυχόν ζημιές):  Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων. 
                         
Υπεύθυνη  Πρώτων Βοηθειών: Μιχαήλ Παρασκευή 

Υπεύθυνοι Β.Δ.: 1) Βίκτωρος Μάριος  

      2) Χριστοφόρου Άντρη 

        

ΑΡ. 
ΛΕΩΦ. 

ΤΑΞΗ ΑΡ. 
ΜΑΘ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΑ 

7 Γ1 

 

Γ2 

25 

 

24 

Κούρτη Θεοδώρα 

Δημητρίου Άρτεμις 

Παπαγιάννη Ελένη 

 

Παπανδρέου Αναστασία 

Φιλίππου Φανή 

Χατζηπαντέλα Καίτη 

9.30 – 10.00 

 

10.00 – 10.30 

 

8 Γ3 

Γ4 

24 

25 

Ιάσονος Κλεοπάτρα 

Κιρμανίδης Θεόφιλος 

 

Καρεκλά Κατερίνα 

Δανιήλ Πετρούλα 

Μιχαήλ Παρασκευή 

10.30 – 11.00 

11.00 – 11.30 

9 Γ5 23 Καρανικόλα Ιωάννης Ιωάννου Κατερίνα 11.30 – 12.00 

12.00 – 12.30 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Σημείωση:  Υπενθυμίζεται στους μαθητές  να τηρήσουν πιστά τα ακόλουθα:   
 

 Δεν επιβάλλεται η μαθητική στολή.  Απαγορεύεται όμως το έξαλλο ντύσιμο με 
εφαρμοστά παντελόνια ή κολάν, διαφανείς ή κοντές μπλούζες.  Απαγορεύονται τα 
παντελόνια πάνω από το γόνατο. 

 Να είναι υπόδειγμα καλής συμπεριφοράς μέσα και έξω από τα λεωφορεία. 

 Να μη βγάζουν τα χέρια τους ή τα κεφάλια τους έξω από τα λεωφορεία. 

 Να διατηρούν τους χώρους καθαρούς. 

 Να μη βλάπτουν τις ξένες περιουσίες. 

 Να μην απομακρύνονται από το χώρο της εκδρομής. 

 Γενικά να μην ξεχνούν ότι οποιαδήποτε άσχημη πράξη τους αντανακλά στο καλό όνομα 
του σχολείου. 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ 

         (Συμπεριλαμβανομένης και της μπίρας). 
 
Ασφάλεια 

Στο λεωφορείο ο κάθε μαθητής: 

 Έχει τη δική του θέση, δε στέκεται ποτέ όρθιος ούτε μετακινείται μέσα στο λεωφορείο 
χωρίς σοβαρό λόγο. 

 Δεν επιτρέπεται να μιλά με τον οδηγό και να αποσπά την προσοχή του από το οδήγημα. 

 Δεν επιτρέπεται να βγάζει το κεφάλι ή τα χέρια του έξω από το λεωφορείο, να τρώει 
μέσα στο λεωφορείο, ούτε να ρίχνει οτιδήποτε έξω από αυτό. 

 Κατεβαίνει από το λεωφορείο μόνο όταν αυτό σταματήσει εντελώς και αφού πρώτα 
κατεβεί ο συνοδός καθηγητής και δώσει τη σχετική άδεια. Στη συνέχεια απομακρύνεται 
προσέχοντας από τα άλλα λεωφορεία που προσεγγίζουν το χώρο στάθμευσης. 

 
Σημείωση: 

1. Οι πιο πάνω οδηγίες να διαβαστούν στην τάξη από τον Υπεύθυνο Τμήματος και στο 
λεωφορείο πριν την αναχώρηση. 

2. Οι Υ.Τ. θα φροντίσουν πριν την αναχώρηση να πάρουν μαζί τους δύο παρουσιολόγια 
και αφού πάρουν παρουσίες να επιστρέψουν το ένα στον κ. Μάριο Βίκτωρος.  Το 
δεύτερο παρουσιολόγιο θα επιστραφεί μετά το τέλος της εκδρομής, αφού ληφθούν 
πάλι παρουσίες. 

3. Εφημερεύοντες στους χώρους ξενάγησης είναι όλοι οι καθηγητές. 
4. Οι Υπεύθυνοι και Συνοδοί  είναι ανάγκη να βρίσκονται με  τα τμήματά τους κατά τη 

ξενάγηση και γενικά να συμβάλουν στην επιτυχία της εκδρομής. 
 

 
 
 
11 Νοεμβρίου  2019       ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 


