
 

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

Μαρούσι,  15/11/2022
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/ 141847/Δ2

ΠΡΟΣ:   

 KOIN: 1.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ-
                                   ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

                                                                            Υπόψη κ. Ανδρικόπουλου Α. (ecole@ursulines.gr)
                                                   2. ΙΕΠ ( info@iep.edu.gr) 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της 3ης Συνάντησης Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», της Ελληνογαλλικής Σχολής 

Ουρσουλινών  για το σχολικό έτος 2022-2023.

Σχετικά έγγραφα:1) το με αρ. πρ. 134911/Δ2/01-11-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.Π.ΑΙ.Θ.

2) η υπ’ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και    Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 
8/10-1-2020).

          Σας ενημερώνουμε ότι απαντώντας στο υπ’αριθμ.122/26-05-2022 έγγραφο της Ελληνογαλλικής 

Σχολής Ουρσουλινών  και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.57/27-10-2022  Απόσπασμα Πρακτικού του 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την «3η Συνάντηση Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», για το σχολικό έτος 

2022-2023, η οποία απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου και των Α’ και Β’ τάξεων του 

Γενικού Λυκείου, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με την εν λόγω δράση να γίνει με τρόπο θεμιτό 

και πρόσφορο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία.

2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην προσομοίωση να είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης 

και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για 

τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση 

του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
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1. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Δ.Ε. της 

χώρας. (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.
 της χώρας)
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3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην προσομοίωση να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές 

ώρες κατά την πρώτη μέρα της δράσης ώστε να μην υπάρξει παρακώλυση του σχολικού προγράμματος 

και να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Ομοίως και η 

προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στην προσομοίωση να πραγματοποιείται εκτός 

ωρολογίου προγράμματος, ώστε 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. Οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί να παρίστανται υποχρεωτικά και να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε 

όλες τις επιμέρους ομάδες εργασίας.

5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

6. Η διαδικασία της προσομοίωσης (υλοποίηση, πιθανή βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με 

ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία 

για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και 

των πνευματικών δικαιωμάτων.

7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και να μην 

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών και 

μαθητριών.

8. Να μην παρασχεθεί προς τους συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες άλλο εκπαιδευτικό υλικό πέραν 

αυτού που έχει ήδη κατατεθεί στο ΙΕΠ και έχει εγκριθεί.

9. Οι χώροι υλοποίησης της προσομοίωσης να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις 

των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι 

επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων/Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και 

προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών 

επισκέψεων και εκδρομών. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην 

προσομοίωση εκτός σχολικού ωραρίου και λειτουργίας να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των

γονέων/κηδεμόνων τους.

10. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια 

του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στη δράση και ότι συναινεί 

να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της σε ηλεκτρονικό μέσο ή έντυπο μέσο, 

σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

11. Να δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, συμπεριλαμβανομένων και 

των αφιερωματικών δράσεων.



12. Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού (αν υπάρχει) να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση 

στους/στις εκπαιδευτικούς.

13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση της προσομοίωσης τον 

πλήρη φάκελο αξιολόγησής της.

14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης της δράσης, δεν θα πραγματοποιηθεί 

μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

15. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης της προσομοίωσης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 

κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 

δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 

παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις 

των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 

αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

         Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η 

αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις 

μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 

χώρας». 

                                
                                                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                           

                                                                                                                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ                                                                                                                                              

Εσωτερική Διανομή:

1.Γραφείο κ. Υφυπουργού                              

2.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

3.Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                              

4.Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης

5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

6.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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