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

Μαρούσι,                   22/01/2019
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15.1/9528/Δ2

ΠΡΟΣ:

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

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της Κεντρικής Μακεδονίας
(Δυτικής και Ανατολ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας,
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής)

3. Δημόσια και Ιδιωτικά 
Γυμνάσια και ΓΕ.Λ. 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.)

4. Ιδιωτικό Λύκειο – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολ. Θεσσαλονίκης)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διοργάνωσης του 17ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (MUN) στο 

“Ιδιωτικό Λύκειο – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” Θεσσαλονίκης για μαθητές/τριες Δ.Ε. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας – Μάρτιος 2019».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 4601/Δ2/14-01-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 16075/02-10-2018 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε το με αρ. 

πρ. 504/01-10-2018 έγγραφο του «Ιδιωτικού Λυκείου – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» και τα συνημμένα σε 

αυτό και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολ. Θεσσαλονίκης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. 

Παπαδοπούλου Χ. 
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 

: 210-34.43.317 
Fax : 210-34.43.390

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


Πρακτικού 01/10-01-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή 17ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών 

Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Μαρτίου 2019, στις εγκαταστάσεις του 

«Ιδιωτικού Λυκείου – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ». 

Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 στις 18:00 μ.μ. 

στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς», 

παρουσία της πνευματικής κα πολιτικής ηγεσίας της πόλης. Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί το 

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019, στις 16:00 μ.μ. στον προαναφερθέντα χώρο. Ο κύριος όγκος των εργασιών του 

Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Ιδιωτικού 

Λυκείου. Το εν λόγω Συνέδριο αφορά σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δ.Ε. (Γυμνάσια-ΓΕ.Λ.) που 

ανήκουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πραγματοποιείται στην Αγγλική Γλώσσα, καθώς 

είναι η επίσημη γλώσσα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της διοργάνωσης του 17ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών 

Θεσσαλονίκης του «Ιδιωτικού Λυκείου – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» για μαθητές και μαθήτριες της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 

απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των 

γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν στο εν λόγω συνέδριο 

2. Δεν θα υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη (άμεση ή έμμεση) για τους συμμετέχοντες 

(μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία και γονείς). 

3. Η όλη υλοποίηση και δημοσιοποίηση θα γίνει με ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους 

κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους. 

4. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη 

διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την 

διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

5. Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τις σχολικές εκδρομές 

και εκπαιδευτικές επισκέψεις (υπ. αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681/ τ. Β’). 

6. Στον ιστοτόπο του μαθητικού συνεδρίου δεν θα υπάρχει διαφημιστική τοποθέτηση προϊόντων. 



7. Δεν θα υπάρξει προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και διάθεση, δωρεάν διανομή, 

διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό κατά τη 

διεξαγωγή του συνεδρίου.

8. Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ τα αποτελέσματα του συνεδρίου καθώς και ο απολογισμός και 

τα παιδαγωγικά-διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργεια του.

Για περισσότερες πληροφορίες τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να 

απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-471.711 με τις καθηγήτριες Αγγλικών κ. Διαμαντή Νανά και κ. 

Πανοπούλου Έλενα. Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: 

www.aristoteliocollegemun.weebly.com  για πληροφορίες.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν 

σχετικά τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.

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

θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.        ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ  

2. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’       

3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης               

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’

4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης

6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄

7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                                       

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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