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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι, 25/09/2019
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15.1/148867/Δ2

ΠΡΟΣ: 

KOIN: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε.
Κεντρικής Μακεδονίας

2. ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. των Δήμων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης και διεξαγωγής Συνεδρίου Προσομοίωσης των διαδικασιών του Δημοτικού 

Συμβουλίου για μαθητές/τριες ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ. – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας 

– σχ. έτ. 2019-2020.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 142682/Δ2/13-09-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 6349/21-06-2019 έγγραφό σας και στα συνημμένα σε αυτό και σχετικά με 

το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 36/12-09-2019 
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του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την υλοποίηση του Συνεδρίου Προσομοίωσης των διαδικασιών του 

Δημοτικού Συμβουλίου σε κάθε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, με τη συμμετοχή 

μαθητών/τριών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ,  που διοργανώνει η Διεύθυνσή σας. Επίσης, στη 

δράση μπορούν να συμμετάσχουν και οι μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου, λαμβάνοντας επικουρικούς 

ρόλους (δημοσιογράφοι, γραμματειακή υποστήριξη, φωτογράφοι, ομάδες πίεσης πολιτών κ.λπ.)

Για την υλοποίηση του συνεδρίου θα οριστεί εκπρόσωπος από κάθε Δήμο με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Η ομάδα-στόχος των σχολικών μονάδων θα προκύψει από διαδικασία επιλογής μέσω 

κλήρωσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή μαθητών/τριών, ενώ ο αριθμός των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα είναι ανάλογος του μαθητικού δυναμικού του. 

Επιπλέον, το κάθε σχολείο θα ορίσει έναν/μία εκπαιδευτικό υπεύθυνο για το πρόγραμμα.

Ο χρόνος εφαρμογής της δράσης αντιστοιχεί σε 10 ώρες για την προετοιμασία και σε 8 ώρες για τη 

διαδικασία της προσομοίωσης. Η προετοιμασία προτείνεται να γίνει κατά τον Δεκέμβριο του 2019 και τον 

Ιανουάριο του 2020. Οι συνεδριάσεις προσομοίωσης θα πραγματοποιηθούν από τον Φεβρουάριο έως τον 

Απρίλιο του 2020, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που θα αποστείλουν οι Δήμοι, λαμβανομένων 

υπόψη των ανειλημμένων από μέρος τους υποχρεώσεων. Χώρος υλοποίησης των εργασιών του Συνεδρίου 

Προσομοίωσης είναι η αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. εκάστου Δήμου. 

 Τα θέματα που θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις θα προκύψουν από τις προτάσεις των 

μαθητών/τριών που θα συγκεντρωθούν μέσω ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας στον ιστότοπο του κάθε 

Δήμου και κατόπιν θα τεθούν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ενώ τα δημοφιλέστερα θα 

απασχολήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου Προσομοίωσης. Για την αξιολόγηση της δράσης θα διανεμηθούν 

στους μαθητές/-τριες και στους/στις εμπλεκόμενους/-ες εκπαιδευτικούς ανώνυμα ερωτηματολόγια 

αποτίμησης των διαδικασιών του Συνεδρίου. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δράση μπορεί να υλοποιηθεί για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής 

απαραίτητες προϋποθέσεις:  

1. Να υπάρχει έγκριση από τη Διεύθυνση κάθε σχολείου με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου 

Διδασκόντων/ουσών και των εκπαιδευτικών που θα οριστούν ως υπεύθυνοι/-ες για την υλοποίηση της 

δράση. 

2. Η υλοποίησή της να γίνει εκτός σχολικού πλαισίου και ωραρίου, με την παρουσία των υπεύθυνων 

για το πρόγραμμα εκπαιδευτικών των σχολείων.

 3. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών να είναι προαιρετική και να γίνεται με την 

ενημερωμένη έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη της 

μετακίνησής τους στον χώρο συνεδρίασης του Δ.Σ. εκάστου Δήμου.

 4. Να υλοποιηθεί χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και χωρίς να 

γίνεται προβολή και/ή διανομή διαφημιστικού υλικού με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. ιστοσελίδα).



Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 

33120/ΓΔ4/28-2-2017 (Β΄681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 

χώρας».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δ.Ε. 

Πέλλας (τηλ. 23810-21805). 

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω 

Προσομοίωση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                   ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
Εσωτερική Διανομή:                                   
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.        
2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης 
3. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                                 

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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