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

Μαρούσι,  27/08/2019
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/132366/Δ2

                                                                                  
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ο Δημήτριος Βικέλας και το Ηράκλειο 

Κρήτης» που διοργανώνει η Βικέλειος Μορφωτική Εταιρεία  για μαθητές/-τριες  Δ.Ε.  του Νομού 

Ηρακλείου Κρήτης - σχ. έτος 2019-2020.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 120456/Δ2/25-7-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 05/06/2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστείλατε με 

θέμα «Αίτηση της Βικελείου Μορφωτικής Εταιρείας για έγκριση πρότασης για μαθητικό διαγωνισμό»  

σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 29/18-7-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

εγκρίνουμε το Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Ο Δημήτριος Βικέλας και το Ηράκλειο Κρήτης» που 

διοργανώνει η Βικέλειος Μορφωτική Εταιρεία και απευθύνεται σε μαθητές/-τριες  των τάξεων Γ’ 

Γυμνασίου και Α’, Β’, και Γ’ Λυκείου σχολείων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και 

Καλλιτεχνικά και Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, 

σχολικού έτους 2019-2020. 

Η προετοιμασία και η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σε ώρες εκτός ωρολογίου 

προγράμματος, από 15 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και 15 Φεβρουαρίου 2020. Ο χρόνος που απαιτείται για 

τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι τέσσερις μήνες συνολικά.

  Οι μαθητές/-τριες του Νομού Ηρακλείου Κρήτης με την ευκαιρία αυτού του Διαγωνισμού θα 

εκτιμήσουν τη συμμετοχή του ποιητή και πεζογράφου Δημητρίου Βικέλα στην αναβίωση των 
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Ολυμπιακών αγώνων (1896), θα συνειδητοποιήσουν την ανθρωπιστική του δράση  κατά τη διάρκεια του 

Πολέμου του 1897 και τον αγώνα του για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς γνώμης υπέρ της κρητικής 

επανάστασης (1895-1898), όπως επίσης θα μάθουν ότι μετά τον θάνατό του κληροδότησε την πλούσια 

βιβλιοθήκη του στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος ονόμασε τη βιβλιοθήκη του προς τιμήν του 

"Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη".

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1)     Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό 

δύναται να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω του ιστότοπου της Μορφωτικής 

Εταιρείας). 

2)     Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, 

υποβάλλοντας ο καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του 

ατομική συμμετοχή.

3)     Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα 

υλοποιηθεί με ευθύνη της Μορφωτικής Εταιρείας 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. 

4)     Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ 

υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού. 

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 

Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2810-236552 και 
6976134161 (κ. Κανάκη Σοφία) και στο e-mail sfkanaki@gmail.com.

Εσωτερική Διανομή:                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                   ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’

3. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄            
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  

και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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