
 

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

Μαρούσι,  29/11/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15.1/154205/Δ2

                                                                             ΠΡΟΣ:  
                                                                         

                                                                                      ΚΟΙΝ.: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής μαθητών/τριών Λυκείων στην 42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής 
            του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 146612/Δ2/16-11-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, σας ενημερώνουμε 
ότι, σύμφωνα με το με αρ. 61/12-11-2021 απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ), εγκρίνουμε την συμμετοχή μαθητών/τριών Λυκείων των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής 
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην 42η Εθνική Συνδιάσκεψη 
Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-22.

Η εν λόγω Συνδιάσκεψη με θέμα «Ένας για όλους, όλοι για ένα: Μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των 
τοπικών πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο επίπεδο λήψης αποφάσεων», θα πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη από τις 17 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2021. Απευθύνεται σε εκατόν είκοσι (120) μαθητές/τριες 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

  Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
                                 Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

  Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄
-----

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. 
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας,
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. των ανωτέρω Περιφερειακών 
Δ/σεων Π.Ε. & Δ.Ε.

        (μέσω των ανωτέρω ΠΔΕ)
3. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες
        Δ.Ε. αρμοδιότητας των ανωτέρω Δ.Δ.Ε.
       (μέσω των αντίστοιχων Δ.Δ.Ε.)

1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος
    Υπόψη κ. Βασίλη Βάρσου
     info@eypgreece.org , president@eypgreece.org 
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
    info@iep.edu.gr

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
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Λυκείων των ανωτέρω Περιφερειών και εβδομήντα (70) νέα και πεπειραμένα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νέων τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος της Συνδιάσκεψης 
είναι να επιλεγούν τριάντα (30) μαθητές/τριες εκ των οποίων οι έξι (06) πρώτοι/ες θα εκπροσωπήσουν την 
χώρα μας στην επερχόμενη Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, ενώ οι υπόλοιποι/ες θα 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε λοιπές δράσεις του Ε.Κ.Ν. ανά την Ευρώπη.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό 
COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με την εν λόγω δράση να γίνει με τρόπο θεμιτό και 
πρόσφορο. 
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στη Συνδιάσκεψη να είναι προαιρετική 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.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στη Συνδιάσκεψη να πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου, 
με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Ομοίως και η προετοιμασία των 
μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στη Συνδιάσκεψη να πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου, 
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 μπορούν να παρίστανται 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. Όλες οι επιμέρους φάσεις της Συνδιάσκεψης να υλοποιούνται 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 δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. τα αποτελέσματα της Συνδιάσκεψης, καθώς και ο απολογισμός και τα 
παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά της. 

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 αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλλάδιο. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες 
μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανωτική Επιτροπή της 42ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.) (κ. Αφροδίτη Καράταγλη 6942413238, κ. Αιμίλιος 
Πιστοφίδης-Χατζηδημητρίου 6931579528, κ. Γιώργος Ζαχαριάδης 6972995670), καθώς και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση thessaloniki.nsc@eypgreece.org .

mailto:thessaloniki.nsc@eypgreece.org


Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω Συνδιάσκεψη θα γίνει 
χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Συν.: Ένα (01) ηλ. αρχείο
 

                                                                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                             Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

                                                                                                              ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                              
                                                                                  
                                                                                                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

                        

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6.   Δ/νση Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων
7. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
10. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
11. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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