
 

 
           

                                          Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                                  
                                                   Βαθμός Ασφαλείας:

       Nα διατηρηθεί μέχρι:
       Βαθμ. Προτερ.: 

           
                            

                                                  Μαρούσι, 02-08-2019
                 Αρ. Πρωτ. :  Φ15/124616/Δ2

                        
       

                               
                                                                                 
                                                                                                  ΠΡΟΣ:     Ιδιωτικό Γυμνάσιο -Λύκειο  
        Κοραής- Εκπαιδευτική -Παλλάδιο                   

         ilias.stouraitis@palladio.edu.gr
                                                                                                                               

                                                                                                                         
                                                                                                                    ΚΟΙΝ: 1) Περιφερειακές  Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.

      2) Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
                                                                                                                     3) Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της χώρας              

                                                                                                                  (δια μέσου των οικείων Δ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού First Palladio MUN Conference του Ιδιωτικού 
Γυμνασίου-Λυκείου Κοραής Εκπαιδευτική -Παλλάδιο.

Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ. 115994/Δ2/16-07-2019 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου. 

               Απαντώντας στο από 19-06-2019 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το 
Απόσπασμα Πρακτικού 28/11-07-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διεξαγωγή Μαθητικού 
Διαγωνισμού First Palladio MUN Conference που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των  
τάξεων των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της χώρας, για το σχολικό έτος 2019-2020,υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική υποβάλλοντας ο/η 

καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του/της ατομική συμμετοχή 

με την απαραίτητη γονική συναίνεση. 

2. Η όλη υλοποίηση και δημοσιοποίηση  του διαγωνισμού 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’ αριθμ.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β’681) Υ.Α.) 

5. Στον ιστότοπο του διαγωνισμού δεν θα υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων.

                      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
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Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Mail : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες:   Βάρλα Α. (Δ.Ε.)
                            Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.) 
Τηλέφωνο:       210-34.43.272         
                           210-34.43.273
Fax:                    210-34.43.390

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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6. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών, εντός του 

πλαισίου-περιεχομένου του  μαθητικού διαγωνισμού.

7. Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού , καθώς και ο απολογισμός και τα 

παιδαγωγικά-διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.

                                                     Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                                                                                                                                                                                    
                                                             ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε                            

                                                                                           

                                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

                 

                         

Εσωτερική διανομή: 
1) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας-Τμήμα Α’
2) Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

        3)    Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β’  
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