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5η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ  
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 

11 – 13 Δεκεμβρίου 2020 

 

Η διοργάνωση της 5ης  Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του 
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακής 
πλατφόρμας τηλεργασίας, για να διασφαλιστεί η ασφαλής συμμετοχή των μαθητών 
(χωρίς φυσική παρουσία), δεδομένης της ανάγκης τήρησης μέτρων αυξημένης 
προστασίας ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού. Οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της φετινής 
διαδικτυακής διοργάνωσης.  

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις διέπουν την εγγραφή, την προετοιμασία και τη 
συμμετοχή στην Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη». 

 

1. Εγγραφή  

1.1. Οι μαθητές γυμνασίων και λυκείων (δημοσίων και ιδιωτικών) μπορούν να 
εγγραφούν στο συνέδριο για να συμμετάσχουν: 

 ως «Διπλωμάτες» - μέλη των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου 

 ως δημοσιογράφοι 

 

1.2. Οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στο συνέδριο είτε ατομικά είτε ομαδικά, 
ακολουθώντας τις επιμέρους οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.roh.gr και 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση.  

Στην περίπτωση της ατομικής εγγραφής δηλώνεται ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή 
ως υπεύθυνος επικοινωνίας.  

Στην περίπτωση της ομαδικής εγγραφής ως υπεύθυνος επικοινωνίας δηλώνεται ο/η 
καθηγητής/τρια του σχολείου που αναλαμβάνει την προετοιμασία της ομαδικής 
αποστολής των μαθητών τους.  

http://www.roh.gr/
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Μετά την επιτυχή αποστολή αίτησης συμμετοχής και εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος θα αποστέλλεται email με περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τα επόμενα 
στάδια της προετοιμασίας μέχρι το συνέδριο.  

 

1.3. Η εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει: 

 το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται ηλεκτρονικά κατά την περίοδο 
προετοιμασίας στους συμμετέχοντες,  

 την προετοιμασία των συμμετεχόντων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 
τη διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων εργασίας με τα Προεδρεία των 
Επιτροπών, την υποστήριξη κατά την επιμέλεια των κειμένων θέσης των 
συμμετεχόντων διπλωματών, την εξοικείωση με τους κανόνες διαδικασίας, 

 την καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών που θα συμμετάσχουν ως 
δημοσιογράφοι, όσον αφορά τα καθήκοντα τους στο πλαίσιο της 
δημοσιογραφικής ομάδας και υπό την καθοδήγηση του αρχισυντάκτη,   

 την  υποστήριξη των υπευθύνων καθηγητών των ομαδικών αποστολών για 
ζητήματα ουσιαστικά και διαδικαστικά σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών 
τους στην Προσομοίωση,  

 το πιστοποιητικό συμμετοχής, που χορηγείται ηλεκτρονικά με την 
ολοκλήρωση του συνεδρίου στη διάρκεια της τελετής λήξης, 

 τις τιμητικές βραβεύσεις για τους συμμετέχοντες που θα διακριθούν για την 
επίδοση τους στο πλαίσιο των εργασιών των Επιτροπών, που θα 
αποστέλλονται ταχυδρομικά στους βραβευθέντες διπλωμάτες.  

 

1.4. Προθεσμία: 

Η περίοδος εγγραφών στο συνέδριο ανακοινώνεται κατά την έναρξη του εκάστοτε 
σχολικού έτους.  

Για την 5η Μαθητική Προσομοίωση που θα διεξαχθεί το σχολικό έτος 2020-2021, οι 
εγγραφές των μαθητών ξεκινούν στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώνονται στις 
31 Οκτωβρίου 2020.  

 

1.5. Ακύρωση συμμετοχής: 

Αίτημα ακύρωσης συμμετοχής με επιστροφή ποσού μπορεί να γίνει δεκτό έως και 
ένα μήνα πριν από τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης 
ακύρωσης συμμετοχής δεν θα γίνεται επιστροφή του ποσού, παρά μόνον εφόσον 
συντρέχει σπουδαίος λόγος.   

Το αίτημα ακύρωσης συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλεται με email στο 
mrd.synedrio@gmail.com. 

 

 

mailto:mrd.synedrio@gmail.com
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2. Πρόσβαση σε κατάλληλο εξοπλισμό 

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή με μικρόφωνο και κάμερα και πρόσβαση στο 
διαδίκτυο κατά τις ώρες διεξαγωγής του συνεδρίου.  Θα πρέπει ακόμη να έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης στον ανωτέρω τεχνικό εξοπλισμό κατά την περίοδο της 
προετοιμασίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές 
συναντήσεις εργασίας που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τα Προεδρεία 
των Επιτροπών.  

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες και πρόσβαση σε 
κατάλληλο ψηφιακό πρόγραμμα διεξαγωγής των διαδικτυακών εργασιών τόσο κατά 
την προετοιμασία όσο και κατά την διάρκεια της Προσομοίωσης (βλέπε και ενότητα 
3.3. παρακάτω).  

 

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων 

3.1. Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων 2016/679: 

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εκουσίως παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών 
καταγράφονται από την ΡΟΗ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και  αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας 
για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού , ανακοινώσεων, newsletters, 
προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την  τουριστική 
δραστηριότητα, ενώ είναι δυνατό να επεξεργάζονται και για στατιστικούς λόγους. Τα 
προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από την εταιρεία μας , εκτός εάν ζητήσετε τη 
διαγραφή τους. 

Εάν επιλέξετε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή να συναινέσετε στην επεξεργασία 
προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας έχετε ήδη παρέχει, έχετε το δικαίωμα να 
ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά κατ’ 
οιαδήποτε στιγμή, επίσης εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, θα 
έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή οιαδήποτε στιγμή. Αυτό θα γίνει με 
την αποστολή email στην διεύθυνση «mrd.synedrio@gmail.com» και εμείς θα 
μεριμνήσουμε ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας 
δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δε συνδέονται με την εταιρεία 
μας, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. 

Η ΡΟΗ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και 
άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή 
καταστροφή και  διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των 
πληροφοριών. 

 

3.2. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των 
Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο 



Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής – «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2020» 
 

4 
 

Διπλωμάτη» δημοσιεύεται οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και αποσπάσματα 
βίντεο) από τις εργασίες των Επιτροπών. Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών της 
Προσομοίωσης αντίστοιχο υλικό αναρτάται και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου όπου 
υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Σε περίπτωση που δεν είναι επιθυμητή η δημοσίευση 
υλικού στο οποίο θα περιλαμβάνεται συγκεκριμένος συμμετέχοντας, παρακαλείστε 
να μας το γνωστοποιήσετε με email στο mrd.synedrio@gmail.com έως και 2 ημέρες 
πριν από την έναρξη των εργασιών της Προσομοίωσης. 

 

3.3. Ο φορέας διοργάνωσης της 5ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των 
Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο 
Διπλωμάτη», ΡΟΗ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., θα χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο ψηφιακό 
πρόγραμμα διεξαγωγής των διαδικτυακών εργασιών (τόσο κατά την προετοιμασία 
όσο και κατά την διάρκεια της Προσομοίωσης), που θα είναι εναρμονισμένο με τις 
πολιτικές ορθής χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων.  

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες και πρόσβαση στο 
ψηφιακό πρόγραμμα διεξαγωγής των διαδικτυακών εργασιών εφόσον έχει γίνει 
επιβεβαίωση της συμμετοχής τους. Η πρόσβαση στο ψηφιακό πρόγραμμα δεν θα 
είναι δημόσια.  

 

4. Ευθύνη 

4.1. Οι συμμετέχοντες μαθητές, εφόσον είναι ανήλικοι, βρίσκονται υπό την ευθύνη 
των γονέων/κηδεμόνων τους που ασκούν την γονική μέριμνα. Με την υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής δηλώνεται εκ μέρους του γονέα/κηδεμόνα (για τις 
ατομικές αιτήσεις) ή του υπευθύνου καθηγητή (για τις ομαδικές αιτήσεις) ότι φέρει 
την αποκλειστική ευθύνη για τη συνέπεια του ανήλικου συμμετέχοντα κατά τις ώρες 
διεξαγωγής του συνεδρίου.   

 

4.2. Ο φορέας διοργάνωσης της 5ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των 
Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο 
Διπλωμάτη», ΡΟΗ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., δεν ευθύνεται σε περίπτωση που συμμετέχων/ουσα 
μαθητής/ρια στη διοργάνωση βιντεοσκοπήσει αποσπάσματα των εργασιών με τη 
χρήση προσωπικών μέσων βιντεοσκόπησης (π.χ. κινητό τηλέφωνο).  

 

 

 

mailto:mrd.synedrio@gmail.com

