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

Μαρούσι,                   21/11/2018
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15.1/200405/Δ2

ΠΡΟΣ:

 KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. 
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας 
και Δυτικής Ελλάδας.

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. των ανωτέρω 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. 
(Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Δυτικής & 
Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Δυτικής & 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας).

3. Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία που 
αναγράφονται στη συνημμένη λίστα.
(μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δ.Ε.)

4. Εκπαιδευτήρια «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ»
cgsmun@cgs.edu.gr  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του 13ου Μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (13th 

C.G.S.M.U.N.) στα Εκπαιδευτήρια «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ» - Δεκέμβριος 2018».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 197826/Δ2/19-11-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. Φ.23/17129/08-10-2018 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη 

με αρ. πρ. 1617/10-09-2018 αίτηση των Εκπαιδευτηρίων «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ» και τα συνημμένα σε αυτή 

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

Πρακτικού 55/15-11-2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 13ου Μαθητικού Συνεδρίου 

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
-----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατ. Αττικής

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
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Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (13th C.G.S.M.U.N.), που θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Δεκεμβρίου 2018, 

στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ» στην Παλλήνη Αττικής.

 Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του 13ου Μαθητικού Συνεδρίου M.U.N. (13th C.G.S. M.U.N.) των 

Εκπαιδευτηρίων «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ» για μαθητές/τριες Δ.Ε. των περιφερειών Αττικής, Πειραιά, 

Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2018-2019, θα πραγματοποιηθεί 

με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην προσομοίωση δε συνδέεται με οικονομική επιβάρυνση των 

μαθητών/τριών ή/και εκπαιδευτικών, το ύψος της οποίας δύναται να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού ή 

διακρίσεων μεταξύ του μαθητικού ή εκπαιδευτικού πληθυσμού.

Επίσης, θεωρούνται απαραίτητες οι εξής 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 στην εν λόγω δράση. 

2. Η όλη υλοποίηση και δημοσιοποίηση θα γίνει με ευθύνη των διοργανωτών, χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη 

διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και των πνευματικών 

δικαιωμάτων τους. 

3. 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. 

4. 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’). 

5. Στη σχετική ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων δεν θα υπάρχει διαφημιστική τοποθέτηση 

προϊόντων. 

6. Δεν θα διατεθεί οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό (ατόμων ή φορέων). 

7. Θα κοινοποιηθούν στο ΙΕΠ τα αποτελέσματα της δράσης καθώς και ο απολογισμός και τα 

παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργεια της.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αττικής, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, τα οποία αναγράφονται στη συνημμένη λίστα 

και θα συμμετάσχουν, ώστε να μεριμνήσουν εγκαίρως για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών τους.     

Για περισσότερες πληροφορίες τα ανωτέρω σχολεία που θα προσκληθούν να συμμετάσχουν 

μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-60.30.411 (εσωτερικό 952) στην κα. Γιοβάνη Όλγα. 

Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των Εκπαιδευτηρίων «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ»: www.cgs.gr 

για πληροφορίες.
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Για τη μετακίνηση των μαθητών/tri;vn 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».

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

θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Συνημμένα: 8 ηλεκτρονικά αρχεία (Επιστολή - Πρόγραμμα - Λίστα προσκεκλημένων ελληνικών σχολείων) 

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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