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                             -----

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

Μαρούσι,  17/09/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ15/ 116622/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
                                                                                             

                                                                                      ΚΟΙΝ:    1) Περιφερειακές  Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
                                                                                                               2) Διευθύνσεις  Δ.Ε. της χώρας

                                                                                                            3) Σχολικές μονάδες  Δ.Ε.
                                                                                                     (δια μέσου των οικείων  Δ.Δ.Ε.)
                                                                                                             4) Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών 
          και Επαγγελμάτων (info@sivitanidios.edu.gr)
                                                                                                   5) ΙΕΠ (info@iep.edu.gr)

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 6ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου με θέμα: «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» του Συλλόγου «ΡΟΗ», για το 

σχολικό  έτος 2021-2022

Σχετικά έγγραφα:  τα με αρ. πρ. 85649/Δ2/17-09-2021 και 108090/Δ2/06-09-2021 εισερχόμενα έγγραφα 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στα από 19-03-2021 και 07-07-2021 αιτήματά σας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα 

με τα Αποσπάσματα Πρακτικών  36/08-07-2021 και 44/02-09-21 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την 6η 

                       ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

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

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

       -----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
       ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

        -----

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

  Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
  Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
   210-34.42.245 (Δ.Ε.)
   210-34.42.212 (Ε.Ε.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΡΟΗ»
Υπόψη κ. Κωτούλα Μ.
 roh.organization@gmail.com

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

mailto:spudonde@minedu.gov.gr
mailto:mrd.synedrio@gmail.com
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Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με 

τίτλο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των 

δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της  χώρας, 

της Κύπρου και της Ομογένειας, για το σχολικό έτος 2021-2022, υπό τις εξής 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 στην προσομοίωση 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/τριών.

3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην προσομοίωση να πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου, 

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

μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στην προσομοίωση 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 παρίστανται και να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε όλες τις 

επιμέρους ομάδες εργασίας.

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

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

6. Η διαδικασία της προσομοίωσης (υλοποίηση, 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 δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, 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 
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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.

Συν:1 αρχείo pdf
                                                                                       

                                                                                             Με εντολή Υφυπουργού                                                                     
                                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                             
                                                                                            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

          1. Γραφείο κ. Υφυπουργού

2. Γραφείο κ. Γενικού  Γραμματέα

3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.& Δ.Ε.

4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης

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

7. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων  

8. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ 

9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’        

10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα Β’        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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- ΤΊΤΛΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ/ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 

Η 6η Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» απευθύνεται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας 
με γλώσσα εργασίας την ελληνική. 

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και η γνωριμία και εξοικείωση τους με ζητήματα εφαρμογής 
των σχετικών διεθνών Συμβάσεων του ΟΗΕ. Η προσομοίωση θα επικεντρωθεί στη διαδικασία 
ενώπιον των διαφόρων Επιτροπών, που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών 
πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα αφορά μερικές από τις σημαντικότερες 
συμβάσεις του ΟΗΕ, το περιεχόμενο των οποίων φρονούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
εκπαίδευσης όλων των μαθητών της χώρας μας. Πρέπει μάλιστα να αναφερθεί ότι, οι διεθνείς αυτές 
συμβάσεις έχουν κυρωθεί με τυπικούς νόμους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη 
διάταξη νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 28 (παράγραφος 1) του Συντάγματος. 

Ως προς το πρόγραμμα διεξαγωγής, η προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακής 
πλατφόρμας (online), οι εργασίες θα αρχίσουν την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και θα 
ολοκληρωθεί την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 με την τελετή λήξης και την απονομή βραβείων στους 
καλύτερους αγορητές. Οι εργασίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των διαφόρων επιτροπών 
που λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου του 
ΟΗΕ, οι οποίες είναι οι εξής: 

- Επιτροπή για την απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων. 
- Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων, απάνθρωπης και ταπεινωτικής τιμωρίας. 
-  Επιτροπή κατά των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. 
- Επιτροπή για τα δικαιώματα του Παιδιού. 
- Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 
- Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
- Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων 
- Κλιματική αλλαγή και δικαιώματα του ανθρώπου 

 
Σε κάθε Επιτροπή θα συμμετέχουν από 18-23 μαθητές, εκτός από την Επιτροπή Συμβούλιο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου συμμετέχουν 47 μαθητές. Ο τρόπος συζήτησης θα ακολουθεί τους 
κανόνες των Model United Nations, σε απλοποιημένη όμως μορφή, και θα πραγματοποιείται συζήτηση 
επί συγκεκριμένου ζητήματος. Οι μαθητές καλούνται να μεταφέρουν την άποψη της χώρας που 
εκπροσωπούν προσδίδοντας και το προσωπικό τους στίγμα, εντός όμως των ορίων που επιβάλουν: η 

 

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» 
6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση  

Επιτροπών του ΟΗΕ  
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

www.roh.gr 
 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

http://www.roh.gr/


2 
www.roh.gr  roh.organization@gmail.com 

διπλωματική ευπρέπεια, οι κανόνες της διαδικασίας και οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής 
του κάθε κράτους. Την τελευταία ημέρα που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εργασιών στο 
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 

- ΗΛΙΚΙΑΚΉ ΟΜΆΔΑ ΜΑΘΗΤΏΝ/-ΤΡΙΏΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΠΕΥΘΎΝΕΤΑΙ 

Στην 6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση  μπορούν να συμμετέχουν μαθητές  όλων των τάξεων 
γυμνασίων και λυκείων, ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων, όλης της χώρας, της Κύπρου και της 
ομογένειας. 

- ΧΡΌΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Παρασκευή, 10/12/2021, 16.00 – 19.00 

Σάββατο, 11/12/2021, 9.00 – 18.00 

Κυριακή, 12/12/2021, 9.00 – 14.00 

 

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΤΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://roh.gr/aitiseis/ έως τις 31 
Οκτωβρίου 2021. 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και την κατανομή των Επιτροπών και χωρών, οι μαθητές μπορούν να 
ξεκινήσουν την προετοιμασία. Στην ιστοσελίδα http://roh.gr/proetimasia/ κατηγορία «Οδηγοί 
Μελέτης» υπάρχουν Οδηγοί Μελέτης που αντιστοιχούν στην Επιτροπή και τη θεματική ενότητα που 
έχει ανατεθεί στον κάθε μαθητή. Αφού μελετήσουν τον οδηγό, θα πρέπει να συντάξουν ένα σύντομο 
κείμενο θέσεων. Το κείμενο θέσεων θα αναγνωσθεί κατά την έναρξη των εργασιών στις Επιτροπές και 
θα συμβάλει στην τροφοδότηση της συζήτησης.  

Παράλληλα με την ουσιαστική μελέτη, θα πρέπει να μελετηθούν  και οι  Κανόνες Διαδικασίας 
(https://roh.gr/kanones-diadikasias/).  

Κατά τη φάση προετοιμασίας, θα υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης από τους προέδρους της κάθε 
επιτροπής είτε τηλεφωνικά είτε μέσω skype. 

 

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ 

Σε κάθε επιτροπή θα απονέμεται βραβείο καλύτερου διπλωμάτη,  καλύτερου αγορητή και εύφημος 
μνεία. Η αξιολόγηση θα γίνει από τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της κάθε επιτροπής αντίστοιχα και 
σύμφωνα με την επιχειρηματολογία αναφορικά με το κάθε θέμα, την ρητορική δεινότητα του ομιλητή, 
το κείμενο θέσης και γενικότερα τη συνολική εικόνα του ομιλητή.  

 

- ΦΟΡΈΑΣ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗΣ  

- Η Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη»  υλοποιείται από το Σύλλογο «ΡΟΗ», υπό την 
επιστημονική διεύθυνση της Καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου, κας Δρ. Παρασκευή Νάσκου-
Περράκη. 

-  

http://www.roh.gr/
http://roh.gr/odigi-meletis/
http://roh.gr/odigi-meletis/
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗ 

ΔΡΑΣΗ 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

«ΡΟΗ» 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΡΟΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6939475481 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  http://roh.gr/ 

E-MAIL roh.organization@gmail.com 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  Περράκη Παρασκευή 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  Αρ. Μητρ: 10791 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 10/5/2021 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  23 

 

 

- ΜΈΛΗ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ, ΙΔΙΌΤΗΤΑ, ΦΟΡΈΑΣ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 

ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗΣ  

 

1.Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ Παρούλα Νάσκου-Περράκη 

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ, ενώ συνέχισε τις σπουδές της στο Σικάγο, 

Στρασβούργο, Χάγη, Λονδίνο κ.ά. σε θέματα Διεθνούς Δικαίου. Αναγορεύτηκε Διδάκτωρ 

Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής Κομοτηνής (ΔΠΘ), όπου υπηρέτησε στη 

συνέχεια από το 1974 έως το 1993. Από το 1994 ως το 2014 υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όπου και ίδρυσε την Έδρα UNESCO 

Διαπολιτισμικής Πολιτικής. Εισήγαγε τον θεσμό των προσομοιώσεων των Ηνωμένων Εθνών και 

άλλων διεθνών οργανισμών στα Ελληνικά πανεπιστήμια, ήδη από τη δεκαετία του 1980. Tο 2001, 

δημιούργησε και καθιέρωσε τον θεσμό του ThessISMUN (Thessaloniki International Student 

Model United Nations). 

2. Μέλος της οργανωτικής ομάδας (Μέλος συλλόγου): Παναγιώτης Ποδιώτης 

Απόφοιτος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με μεγάλη εμπειρία σε προσομοιώσεις 
οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών οργανισμών, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 
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3. Μέλος της οργανωτικής ομάδας (Μέλος συλλόγου): Φωτεινή Μαυρίδου  

Απόφοιτη ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Msc στην ειδική αγωγή 

Διαθέτει εμπειρία σε δράσεις με παιδιά και σε δράσεις εθελοντισμού. 

 

   

-  ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ  

Οι επιτροπές αξιολόγησης απαρτίζονται από φοιτητές με μεγάλη εμπειρία σε συνέδρια 
προσομοιώσεων των Ηνωμένων Εθνών και υπό την καθοδήγηση της κας Περράκη. 

Τα μέλη της επιτροπής θα επιλεγούν μετά από διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που θα 
υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα (www.roh.gr). 

 

- ΓΕΝΙΚΑ 

Ο φορέας  διοργάνωσης  αναλαμβάνει  όλη  τη  διαδικασία  υλοποίησης του συνεδρίου. Η διενέργεια 
του συνεδρίου θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας, ώστε να διασφαλίζονται τα 
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μαθητών, ενώ θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων 
και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική, ενώ  απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 

γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 
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