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Γυάρος - Σύρος | ανθρώπινο κολαστήριο | περιβαλλοντικός παράδεισος 
Αποδράστε με τη, βραβευμένη από τη WWF, Γεωπαιδεία  

σε 2 νησιά που εντυπωσιάζουν και συγκινούν με την επιβλητικότητά τους. 
 

Η Γυάρος ή Γιούρα «άγονη, άδενδρη, άνυδρη», το «νησί του διαβόλου» με έντονες χαράδρες 
που καταλήγουν στις κοιλάδες των όρμων. Η άγρια γεωμορφολογία, αποτέλεσε τόπο 
σωματικών βασανιστηρίων, καταναγκαστικής εργασίας, κακουχίας, εξορίας 22 χιλιάδων 
Ελλήνων που παρέμειναν εκεί μήνες, χρόνια, ακόμη και για πάντα. Σήμερα, μένει 
ακατοίκητη, ήρεμη, δίπλα σε κοσμοπολίτικα νησιά, εγκαταλειμμένη. 
Το ανθρωπογενές της περιβάλλον αποτελεί τόπο ειδικής κρατικής προστασίας, 
χαρακτηρισμένο ως Τόπος Ιστορικής Μνήμης, φιλοξενεί το μεγαλύτερο κτήριο των 
Κυκλάδων, το κτίριο των φυλακών, ένα από τα ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Χώρος μνήμης, 
σύμβολο ελευθερίας και τεκμήριο μιας εποχής που σημάδεψε την ιστορία της νεότερης 
Ελλάδας. 
Το φυσικό της περιβάλλον αποτελεί προστατευόμενη περιοχή, του Ευρωπαϊκού δικτύου 
NATURA 2000. Είναι το πρώτο Θαλάσσιο Καταφύγιο Άγριας Ζωής στην Ελλάδα και πλέον 
αποτελεί Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή. Το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού της 
μεσογειακής φώκιας Monachus monachus, του απειλούμενου με εξαφάνιση, σπάνιου 
θαλάσσιου θηλαστικού της Ευρώπης, ζει και αναπαράγεται στις παραλίες και τις σπηλιές της 
Γυάρου. Στο χερσαίο της περιβάλλον, φιλοξενείται μία μοναδική αποικία 2.000 ζευγαριών 
του σπάνιου θαλασσοπουλιού Μύχου. 
 
Η Σύρος ή Σύρα ή Ομηρική Συρίη ή Ουσύρα (βράχος ή ευτυχής) των Φοινίκων, χαρακτηρίζεται 
από τον ιδιαίτερο συνδυασμό, της ηρεμίας της άγονης φύσης, με τον δυναμισμό και την 
κοσμοπολίτικη αύρα της πρωτεύουσας των Κυκλάδων, προερχόμενη από τα μέσα του 19ου 
αιώνα που υπήρξε εμπορικό, βιομηχανικό, ναυτιλιακό και πολιτιστικό κέντρο της Ελλάδας.  
Η φύση της με τη χαμηλή βλάστηση και οι ξερολιθιές, εδράζονται πάνω σε πετρώματα που 
δημιουργήθηκαν σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους. Αξιοσημείωτο, ότι πριν συντεθούν 
και αναδυθούν στην επιφάνεια, χρωματίζοντάς την κυανή, πράσινη, βαθυκόκκινη, ταξίδεψαν 
για δεκάδες χιλιόμετρα βαθιά μέσα στη γη. Ολόκληρο το νησί είναι ένα γεωλογικό μουσείο, 
που όμοιό του δύσκολα βρίσκεται. Ξεχωρίζει η Απάνω Μεριά, που έχει υποστεί ελάχιστες 
επιδράσεις ανθρώπινης παρουσίας. Αποτελεί προστατευόμενη περιοχή που έχει ενταχτεί 
στο Ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000 και στον κατάλογο του προγράμματος Corine. 
Ο πολιτισμός, χαρακτηρίζεται ως κόμβος στις Κυκλάδες, μία σύνθεση πληθώρας 
πολιτιστικών στοιχείων ανά τους αιώνες. Ξεχωρίζουν, τα προϊστορικά ευρήματα στις 
περιοχές Χαλανδριανή, Καστρί και αρχαία Γαλησσός, τα στενά σοκάκια και τα αξιοθέατα της 
μεσαιωνικής πόλης της Άνω Σύρου, η συνύπαρξη Καθολικών και Ορθοδόξων, το αστικό 
θαύμα της Ερμούπολης της νέας ελεύθερης Ελλάδας. 
 
Συνοδοί επιστήμονες, σε όλη την εκδρομή, μοιράζονται βιωματική γνώση (περιβαλλοντική 
εκπαίδευση) προσφέροντας μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία! 
. 
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01. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΓΥΑΡΟ-ΣΥΡΟ 1-3/10/2021 

1η ΗΜΕΡΑ - 1/10/2021 

07:30 Αναχώρηση από Πειραιά με άφιξη στην Ερμούπολη της Σύρου στις 11:15. Αφού 
τακτοποιηθούμε στα δωμάτια, θα αφιερώσουμε την ημέρα στην ιστορία της Σύρου και 
θα ζήσουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν στην αρχοντική Ερμούπολη, που συνδυάζει 
αρμονικά στοιχεία από την Ελλάδα και τη δυτική Ευρώπη. 

Το πρωί, θα ξεναγηθούμε στην Ερμούπολη, θα ζήσουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν στην 
αρχοντική Ερμούπολη, που συνδυάζει αρμονικά στοιχεία από την Ελλάδα και τη δυτική 
Ευρώπη.Θα ξεναγηθούμε στο εντυπωσιακό Δημαρχείο του Ερνέστο Τσίλλερ στην πλατεία 
Μιαούλη, στο θέατρο Απόλλων, το 1ο θέατρο όπερας της νεότερης Ελλάδας και θα 
περιηγηθούμε στα αρχοντικά που δεσπόζουν στην αριστοκρατική συνοικία Βαπόρια 
προσδίδοντας κύρος και αίγλη στην πόλη. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των εκκλησιών με το 
μοναδικό «πάντρεμα» δυτικών και ανατολικών στοιχείων φαίνεται χαρακτηριστικά στον 
Αγ. Νικόλαο των Πλουσίων, ένα από τα επιβλητικότερα θρησκευτικά κτίσματα ολόκληρου 
του αρχιπελάγους. Στον περίβολό του, βρίσκουμε το 1ο μνημείο του Άταφου Στρατιώτη 
στην Ελλάδα. Εντυπωσιακή επίσης θα είναι η επίσκεψη στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
όπου «ανακαλύφθηκε» η ομώνυμη εικόνα που έχει φιλοτεχνήσει ο Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος (El Greco). 

Το απόγευμα, με πούλμαν, θα μεταφερθούμε στην Άνω Σύρο που είναι σκαρφαλωμένη 
στο ψηλότερο σημείο του ομώνυμου λόφου. Ως μεσαιωνικός οικισμός, αμιγώς Καθολικών 
κατοίκων, η καστροπολιτεία εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με την ομορφιά, τον πολιτιστικό 
της πλούτο και την γραφικότητα των στενών σοκακιών της, των «στεαδιών» και των 
αμέτρητων σκαλιών της. 

Με τοπικό ξεναγό, περνώντας από το παρεκκλήσι της Κιουράς της Πλάκας, θα 
επισκεφτούμε στην κορυφή τον Σαν Τζώρτζη, την καθολική μητρόπολη της Σύρου και θα 
ενημερωθούμε για τον καθολικισμό και τις παραδόσεις του. Ανάμεσα σε λευκά σπιτάκια, 
θα περάσουμε από τον ναό του Αγίου Ιωάννη πλάι στη Μονή των Καπουτσίνων και τον 
Άγιο Νικόλαο των Φτωχών. 

Στην κεντρική πλατεία της, στην προτομή του Ανωσυριανού Μάρκου Βαμβακάρη θα 
αναφερθούμε στον «Πατριάρχη» του ρεμπέτικου και την ταβέρνα που γινόταν το 
αδιαχώρητο με την Φραγκοσυριανή. 

Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στα γραφικά δρομάκια, επίσκεψη στα μικρά μαγαζιά και 
στα μουσεία του Βαμβακάρη και των Παραδοσιακών Επαγγελμάτων. Το βράδυ, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο με πούλμαν. 

 

2η ΗΜΕΡΑ - 2/10/2021 

Μετά το πρωϊνό, αναχώρηση από Ερμούπολη με σκάφος και μετά από περίπου 1,5 ώρα 
θα φτάσουμε στο νησί της Γυάρου όπου θα ενημερωθούμε για τη φύση και την ιστορία 
της.  

Παράκτια πεζοπορία, διάρκειας 1 ώρας, με επίσκεψη σε 4 όρμους όπου βρίσκονταν οι 
εγκαταστάσεις των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Στο βορειότερο σημείο της διαδρομής 
θα επισκεφτούμε το νεκροταφείο των εξόριστων, ενώ στο νοτιότερο το επιβλητικό, 
ανατριχιαστικό, βουβό κτήριο των φυλακών. Δίπλα τους, οι αποθήκες, ο 
ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός και το νοσοκομείο, όλα χτισμένα από τους 
φυλακισμένους. 

Παράλληλα, στο ακατοίκητο νησί, ένας φυσικός πλούτος στο άγριο τοπίο, σαν να έχει 
ξεχαστεί από τον χρόνο μας δίνει την εικόνα της παρθένας φύσης των Κυκλάδων και του 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
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Αιγαίου. Πλήθος λαγών, κατσικιών και προβάτων, πλούσια ερπετοπανίδα με σαύρες και 
μαύρα φίδια, μεγάλος αριθμός ορνιθοπανίδας και ο μεγαλύτερος πληθυσμού της 
μεσογειακής φώκιας Monachus monachus. 

Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο στους όρμους του νησιού. Επιστροφή, το απόγευμα, στην 
Ερμούπολη. 

Το απόγευμα, θα επισκεφτούμε ένα παραδοσιακό εργαστήριο, για να ανακαλύψουμε τα 
μυστικά του τρόπου παρασκευής του φημισμένου συριανού λουκουμιού, που εντάχθηκε 
προσφάτως στο Εθνικό Ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 

 

3η ΗΜΕΡΑ - 3/10/2021 

Μετά το πρωϊνό, αναχωρούμε με πούλμαν για το βόρειο τμήμα της Σύρου, την 
προστατευόμενη περιοχή της Απάνω Μεριάς. Εκεί, θα πεζοπορήσουμε σε μια διαδρομή 
(μήκους περί τα 4km) από το χωριό Κάμπος, στις δυτικές, όμορφες και απόκοσμες 
παραλίες του νησιού, με σκοπό να γνωρίζουμε τη γεωλογία, τη χλωρίδα και την πανίδα 
της Σύρου, αλλά και να δροσιστούμε στο Αιγαίο! 

Η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε ξεκινάει από τον Κάμπο και κατηφορίζοντας, 
διερχόμενοι από «αερόλιθους», θα φτάσουμε σε παραλίες όπου το βότσαλο η άμμος και 
ο βράχος συναντά τα καταγάλανα νερά. Εντύπωση προκαλεί η παραλία Γριά Σπηλιά ή του 
Αμερικάνου όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. Μία όαση από πεύκα και αρμυρίκια στο 
γυμνό, κατά τα άλλα, τοπίο της Απάνω Μεριάς. Στη συνέχεια, διερχόμενοι από μικρές 
παραλίες θα καταλήξουμε και θα εξερευνήσουμε την παραλία Γράμματα. Το όνομά της 
οφείλεται σε επιγραφές που έχουν χαράξει ναυτικοί στα μαρμάρινα βράχια και 
χρονολογούνται από την κλασσική αρχαιότητα μέχρι και τον μεσαίωνα.  

Από εκεί σκάφος θα μας μεταφέρει πίσω στην Ερμούπολη. Ελεύθερος χρόνος και φαγητό 
πριν αναχωρήσουμε από τη Σύρο, το απόγευμα στις 16:00 με αναμενόμενη άφιξη στον 
Πειραιά στις 19:45. 

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Η προσέγγιση της νήσου Γυάρου, απαιτεί 

κατάλληλες καιρικές συνθήκες, με μέγιστο άνεμο τα 4bf. Συνήθως, οι καιρικές συνθήκες 

είναι ακραίες και δεν επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση. Θα πραγματοποιήσουμε κάθε 

προσπάθεια και κάθε δυνατή αλλαγή στο πρόγραμμα μας προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η εκδρομή στη Γυάρο, ωστόσο οφείλουμε να σας ενημερώσουμε 

σχετικά με τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που συνήθως υπάρχουν. Σε περίπτωση 

ακύρωσης, θα αντικατασταθεί με δραστηριότητα στη Σύρο. 

 

  



4 

www.geopedia.gr Τηλ. 2130299551 Κιν. 6944747946 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ανά άτομο) 
Ο αριθμός συμμετεχόντων δεν θα ξεπεράσει τα 20 άτομα 

Τρίκλινο 310€  
Δίκλινο 330€ 
Μονόκλινο 360€  
 
Στην τιμή της εκδρομής περιλαμβάνονται:  

• Ακτοπλοϊκά από Πειραιά-Σύρο με επιστροφή 
• Ακτοπλοϊκά με σκάφος Σύρο-Γυάρο με επιστροφή, Απάνω μεριά / Γράμματα-
Ερμούπολη 
• Όλα τα μεταφορικά με πούλμαν, οδηγό 
• 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  
• Πρωινό  
• Δραστηριότητες: 
- Πεζοπορίες με συνοδούς (Κάμπος-Γριά Σπηλιά-Γράμματα) 
- Ξενάγηση από τοπικό ξεναγό στην Άνω Σύρο 
- Ξενάγηση από τοπικό ξεναγό στην Ερμούπολη 
- Είσοδος και ξενάγηση στο θέατρο Απόλλων 
- Επίσκεψη σε εργαστήριο παρασκευής λουκουμιών 
• 2 συνοδοί επιστήμονες σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής με σκοπό την 
γνωριμία του ιδιαίτερου και μεγάλης σημασίας οικοσυστήματος της περιοχής 
• Λήψη και διανομή φωτογραφιών 
• Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκδρομής από τη Γεωπαιδεία 
• Φόρος Διαμονής (Τέλος Διανυκτέρευσης), οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις 
της επιχείρησής μας 

 
Στην τιμή της εκδρομής δεν περιλαμβάνονται: 

• Φαγητό 
• Αγορές στα τοπικά μαγαζιά 
• Ό,τι δεν αναφέρεται παραπάνω 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κράτηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί από 
την επιχείρηση μας γι’ αυτό φροντίστε για την έγκαιρη συμμετοχή σας!  
 
ΤΡΟΠΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή στην εκδρομή της 
επιχείρησής μας απαιτείται προκαταβολή μέχρι 22/9/2021 και εξόφληση μέχρι τις 
27/9/2021. Τηλεφωνικές κρατήσεις, οι οποίες δε συνοδεύονται από καταβολή χρημάτων, δε 
δεσμεύουν την επιχείρησή μας. 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
α) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω τραπεζικής κατάθεσης στην τράπεζα Πειραιώς στον 
λογαριασμό 66 0914 1969 761 (IBAN: GR37 0171 6090 0066 0914 1969 761) με δικαιούχο 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚ 997149099 αναφέροντας το όνομα του 
συμμετέχοντα. Τα έξοδα μεταφοράς από άλλη τράπεζα επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα. 
β) Μετρητά 
γ) Με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Επικοινωνήστε μαζί μας για τη διαδικασία.    
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02. ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

Σε μία εκδρομή στην φύση, μπορεί να αντιμετωπίσουμε ποικίλες καιρικές συνθήκες από 
εξαιρετική ζέστη μέχρι τσουχτερό κρύο, με αέρα και βροχή. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
προσέξουμε ιδιαίτερα τα ρούχα που θα πάρουμε μαζί μας και τον γενικότερο εξοπλισμό. Από 
σεβασμό στο περιβάλλον και στα μέρη που επισκεπτόμαστε φροντίζουμε να μην αφήνουμε 
σκουπίδια πίσω μας ενώ σημαντικό είναι το νερό μας να το τοποθετούμε σε δικά μας 
παγούρια μειώνοντας έτσι τη χρήση πλαστικού.  

Για την δική σας άνεση και ασφάλεια σας προτείνουμε να έχετε μαζί σας τα εξής: 

✓ Αντιανεμικό ή μακρυμάνικη μπλούζα (χρήση για το σκάφος) 

✓ Αδιάβροχο 

✓ Άνετο Παντελόνι για τις δραστηριότητες  

✓ Αθλητικά ή πεζοπορικά παπούτσια (δύο ζευγάρια σε περίπτωση βροχής ή ένα 

αδιάβροχο ζευγάρι) 

✓ Χοντρές κάλτσες για την πεζοπορία  

✓ Μαγιό 

✓ Σαγιονάρες 

✓ Πετσέτα 

✓ Σακίδιο ώμου για τις καθημερινές μας περιηγήσεις και δραστηριότητες 

✓ Παγούρι-Θερμός 

✓ Φωτογραφική μηχανή για να απαθανατίσετε τις μοναδικές στιγμές που θα 

ζήσουμε 

  



6 

www.geopedia.gr Τηλ. 2130299551 Κιν. 6944747946 
 

03. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Παρακαλούμε, πριν την κράτησή σας, διαβάστε τους όρους συμμετοχής (σύμφωνα με το ΠΔ. 
339/1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.) στην εκδρομή της Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ. Από τη στιγμή που 
κάνετε κράτηση στην εταιρία μας, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους: 

 

1.Ευθύνες της Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ 

Η Γεωπαδεία ΚοινΣΕπ προσφέρει τις υπηρεσίες της, ως μεσολαβητής μεταξύ των 
συμμετεχόντων-εκδρομέων–πελατών και των διαφόρων φορέων που χρησιμοποιεί για τη 
διοργάνωση της εκδρομής (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, χώρους εστίασης κ.λ.π.) καθώς 
και οποιουδήποτε άλλου, για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος. Στους 
φορείς αυτούς η επιχείρησή μας δεν ασκεί άμεσο έλεγχο και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία 
ευθύνη στις περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών που 
προέρχονται από αυτούς τους τρίτους φορείς που μεσολαβούν για τη διεκπεραίωση του 
προγράμματος της εκδρομής. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται, επίσης, για ανωμαλίες στην 
εκτέλεση της εκδρομής και δυσχέρειες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά σε 
γεγονότα που συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πόλεμοι, δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, απεργίες, καταιγίδες, θεομηνίες κ.λ.π.). Επίσης δεν ευθύνεται για πιθανά 
ατυχήματα, ασθένειες εξαιτίας κλιματολογικών συνθηκών, επιδημίες, δηλητηριάσεις, 
εγκληματικές πράξεις, κλοπή αντικειμένων, απώλεια αποσκευών ή χρημάτων ή διαβατηρίων, 
φθορά αποσκευών κ.λ.π. Είναι αυτονόητο όμως ότι τόσο η ευσυνειδησία όσο και η 
υπευθυνότητα των ανθρώπων της επιχείρησής μας, επιβάλουν την καταβολή κάθε δυνατής 
προσπάθειας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ανωμαλιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
και με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σας. 

2. Υποχρεώσεις - ευθύνες πελατών 

Κάθε συμμετέχοντας έχει την ευθύνη ο ίδιος, για την εξασφάλιση και τη φύλαξη των 
απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (ταυτότητα, διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά κ.λ.π.), 
προκειμένου να συμμετάσχει σε μία εκδρομή. Η φύλαξη, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, 
πραγμάτων αξίας που μεταφέρει ο ταξιδιώτης μαζί του (φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, 
κοσμήματα, αντικείμενα αξίας κ.λ.π.) αποτελεί δική του ευθύνη. 

Η συμμετοχή στην συγκεκριμένη ομαδική εκδρομή, προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική 
συμπεριφορά και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συμμόρφωση των συμμετεχόντων 
προς το πρόγραμμά της και τις υποδείξεις των συνοδών, καθώς και η έγκαιρη προσέλευσή 
τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (μεταφορές, 
εκδρομές, γεύματα, δραστηριότητες κλπ.).  

Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε μέσο και τρόπο βιντεοσκόπηση και μαγνητοφώνηση της 
εκδρομής από τον συμμετέχοντα. Ο συμμετέχοντας συναινεί στο ότι μπορεί να 
βιντεοσκοπηθεί, φωτογραφηθεί και να ηχογραφηθεί από τη Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ για το 
διαδίκτυο και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο μέσο μετάδοσης. 

Στην περίπτωση καθυστέρησης ή ασυνέπειας του συμμετέχοντα, δεν δικαιούται καμία 
αποζημίωση, εάν χάσει κάποια εκδήλωση της εκδρομής και δεν έχει δικαίωμα 
αποζημιώσεως ή επιστροφής χρημάτων για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν από 
υπαιτιότητά του. 
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3. Καταλύματα 

Τα δωμάτια των καταλυμάτων αποτελούνται από δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια. Η επιχείρησή 
μας είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι διανομής των συμμετεχόντων στα δωμάτια. Τα 
καταλύματα με τα οποία συνεργάζεται η επιχείρησή μας, διαθέτουν τη νόμιμη εν ισχύ άδεια 
λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους. 

4. Κρατήσεις θέσεων 

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή στην εκδρομή της 
επιχείρησής μας, απαιτείται προκαταβολή 150€ μέχρι 22/9/2021 και εξόφληση μέχρι τις 
27/9/2021. Τηλεφωνικές κρατήσεις, οι οποίες δε συνοδεύονται από καταβολή χρημάτων, δε 
δεσμεύουν την επιχείρησή μας.  

5. Τιμές 

Η τιμή πώλησης μίας εκδρομής έχει υπολογισθεί, παίρνοντας ως βάση τις τιμές των 
καταλυμάτων, των μεταφορικών, του κόστους σίτισης, των δραστηριοτήτων, των αμοιβών 
των συνοδών και νόμιμες επιβαρύνσεις τους (ΦΠΑ) που ισχύουν κατά την κατάρτιση του 
προγράμματος. Οι τιμές αυτές μπορούν να αυξομειωθούν μέχρι 20 ήμερες πριν την 
αναχώρηση, εξαιτίας π.χ. αύξησης τιμής καυσίμων, περιορισμένου αριθμού συμμετοχών 
κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική αύξηση των τιμών αυτών, ο πελάτης έχει το 
δικαίωμα είτε να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα, είτε να 
συμφωνήσει με τις αναπροσαρμοσμένες τιμές. Αύξηση τιμής μέχρι 10% δεν θεωρείται 
σημαντική. Στο πρόγραμμα της εκδρομής αναφέρεται ρητά το κόστος των 
συμπεριλαμβανομένων και των προαιρετικών παροχών.  

6. Παιδικές συμμετοχές  

Για την συμμετοχή στην εκδρομή, πρέπει ο συμμετέχοντας να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος 
ηλικίας ή να συνοδεύεται από κηδεμόνα.  

7. Εκτέλεση - εφαρμογή προγράμματος της εκδρομής 

Η Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ καταβάλλει κάθε καλόπιστη και δυνατή προσπάθεια για τη 
συνεπέστερη και ακριβή τήρηση του προγράμματος της εκδρομής στην οποία έχετε δηλώσει 
συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων και 
απρόβλεπτων καταστάσεων (π.χ. καιρικές συνθήκες, πολιτικά γεγονότα, αναταραχές κ.λ.π.), 
καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος της εκδρομής. 
Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της 
εκδρομής είτε κατά τη διάρκεια της. Σε περίπτωση που και με αλλαγή-τροποποίηση του 
προγράμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια δραστηριότητα, λόγω καιρικών 
συνθηκών, θα ακυρώνεται, χωρίς κάποια αποζημίωση. Πιθανή αλλαγή των ωρών 
αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα 
ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή 
προγράμματος. Επίσης πιθανές αλλαγές στην διανομή των δωματίων του καταλύματος δεν 
θεωρείται αλλαγή του προγράμματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να δεχτούν τις αλλαγές. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο αρχηγός της έχει δικαίωμα, 
στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στη δική σας ασφάλεια και την όσο το δυνατόν καλύτερη 
εκτέλεση του προγράμματος, όταν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός ή ανωμαλία από 
αστάθμητους παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω (πόλεμοι, πολιτικές αναταραχές, 
απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.λ.π.), να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Στις 
περιπτώσεις αυτές, όλα τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν για την ομαλή διεκπεραίωση 
του προγράμματος (π.χ. επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, μεταφορικά) επιβαρύνουν τους 
εκδρομείς, εφόσον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους.  
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8. Ακύρωση εκδρομής από την Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ 

α) Η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή, πριν την αναχώρηση, κυρίως 
εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία (όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω) και για 
λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτής της ακύρωσης, θα επιστραφεί στους πελάτες, το 
ποσό των χρημάτων που έχει καταβληθεί και η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση. 

β) Επίσης η εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσης του απαραίτητου 
ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (17 άτομα), μέχρι 9 ημέρες πριν την ημερομηνία 
υλοποίησης της εκδρομής. Στην περίπτωση αυτής της ακύρωσης, θα επιστραφεί στους 
πελάτες, το ποσό των χρημάτων που έχει καταβληθεί και η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.  

Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιλογής, αντί της 
επιστροφής των χρημάτων, να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή της επιχείρησής μας 
αντιστοίχου αξίας. 

9. Ακύρωση εκδρομής από τον πελάτη 

Κάθε συμμετέχοντας, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του στην εκδρομή. Η 
ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται από την πλευρά του πελάτη, σύμφωνα με τη συναλλακτική 
καλή πίστη, με σεβασμό στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρησή μας απέναντι σε 
κάθε φορέα που συμμετέχει στη διοργάνωση της εκδρομής (ξενοδοχεία, μεταφορικά μέσα 
κ.λ.π.) και ως προς τους οποίους δεσμεύεται με ισχυρές ρήτρες αποζημίωσης, βάσει των 
συμφωνιών που έγιναν ανάμεσα στην επιχείρησή μας και τους τρίτους και προς τους οποίους 
είναι υποχρεωμένη να καταβάλει χρήματα, είτε ταξιδέψει ο συγκεκριμένος πελάτης, είτε όχι. 
Η ακύρωση γίνεται μόνο με έγγραφη ειδοποίηση προς την επιχείρηση και ισχύει από την 
ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της. Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι τις 22/9/2021, 
επιστέφεται στον πελάτη το ποσό της προκαταβολής. Εάν η ακύρωση γίνει από 23/9/2021 
έως 27/9/2021, παρακρατείται η προκαταβολή της εκδρομής. Για ακύρωση από τις 
28/9/2021, η επιχείρησή μας δικαιούται να παρακρατήσει το σύνολο της αξίας της εκδρομής. 
Οι παρακρατήσεις αυτές διενεργούνται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της ακύρωσης της 
εκδρομής (λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ακόμα και ανωτέρα βία 
του πελάτη). Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο, αρκεί αυτό 
το πρόσωπο να πληροί τους απαραίτητους όρους που απαιτούνται για το ταξίδι. 

10. Ασφάλιση 

Η επιχείρησή μας δεν καλύπτει τον πελάτη σε περιπτώσεις που συμβεί στη διάρκεια της 
εκδρομής τραυματισμός ως συνέπεια ατυχήματος ή μία ασθένεια κ.λ.π. Αυτό τον κίνδυνο 
(ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π.), καθώς επίσης και τον κίνδυνο επιβάρυνσής του με 
ακυρωτικά, μπορεί ο πελάτης και αυτό το συνιστά και η επιχείρησή μας, να το καλύψει με 
ευθύνη του, συνάπτοντας προαιρετικά και με δικά του έξοδα ασφάλιση σε οποιαδήποτε 
ασφαλιστική εταιρία. 

11. Οδηγίες για ταξίδια με πλοίο 

Όλοι οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώνουν το έντυπο Προ-Επιβίβασης Εντοπισμού Επιβάτη 
και να το παραδίδουν μαζί με το εισιτήριό τους, επιδεικνύοντας τα απαραίτητα έγγραφα (σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) με τα οποία πιστοποιούν τα αποτελέσματα ελέγχων και 
εμβολιασμού στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά την επιβίβασή τους, πριν από 
την αναχώρηση του πλοίου. 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά την επιβίβαση/αποβίβαση, καθώς και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδίου, είναι υποχρεωτική. 
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12. Ρύθμιση διαφορών 

Η επιχείρησή μας υπόσχεται να επιλύσει με κάθε καλή πίστη και διάθεση, οποιαδήποτε 
διαφορά μπορεί να προκύψει με τους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, που θα υπάρξει 
ανεπίλυτη διαφορά, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της 
πόλης των Αθηνών. 


