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Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
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 Αθήνα, 27-09-2016 

     Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.14/154014/160977/Δ1 
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Π.Ε. & Δ.Ε. 
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Πληροφορίες :  Σ. Λαπατά (ΠΕ) 
                                   :  Γ. Λιάσκος (ΠΕ)  
                                   :  Π. Σακκοπούλου (ΔΕ) 
                                   :  Κ. Φλώρου (ΕΕ)  
Τηλέφωνο : 210 344 2425/3318/3023/2439 
FAX  : 210 344 3354 

ΠΡΟΣ :  
1. ΔΔΕ Ανατ. Θεσ/κης 
2. ΔΙΠΕ Ανατ. Θεσ/κης 
3. ΔΔΕ Δυτ. Θεσ/κης 
4. ΔΙΠΕ Δυτ. Θεσ/κης 
5. ΔΔΕ Σερρών 
6. ΔΙΠΕ Σερρών 
7. Σχολικές μονάδες ΠΕ &ΔΕ νομών  
Θεσσαλονίκης και Σερρών  
(δια των οικείων Δ/νσεων ΠΕ&ΔΕ) 
 
Κοιν.: Σύνδεσμος Οχυρών Ιστίμπεη 
istibeifort@gmail.com  

        

 
ΘΕΜΑ : «Έγκριση 4ου μαθητικού Διαγωνισμού για τη μάχη των Οχυρών»   
 
Σας ενημερώνουμε ότι το ΙΕΠ σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 36/14-09-2017, 
γνωμοδοτεί θετικά ως προς την υλοποίηση του 4ου μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα «Η 
ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ». Ο εν λόγω μαθητικός διαγωνισμός σχεδιάζεται, οργανώνεται και 
υλοποιείται από τα μέλη του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη σε συνεργασία με 
φορείς τη τοπικής αυτοδιοίκησης και την υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας 
Θράκης, με σκοπό τη διάδοση της σημαίνουσας μάχης που έδωσαν οι Έλληνες στο εν 
λόγω οχυρό κατά των Γερμανών στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Ο 
Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δημοτικών, Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων) των νομών 
Σερρών και Θεσσαλονίκης παροτρύνοντας τους μαθητές να εκφραστούν με ποικίλους 
τρόπους-με τη δημιουργία εικαστικών, λογοτεχνικών ή ψηφιακών έργων- ορμώμενοι από 
το γεγονός της μάχης. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
και να υποβάλλουν τα έργα των μαθητών ή των τάξεων στην Πρωτοβάθμια ή 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπου ανήκουν. Τα υποψήφια προς κρίση έργα μπορούν να 
αποσταλούν στις Διευθύνσεις μέχρι τον Απρίλιο του 2018, ενώ η διεξαγωγή της τελετής 
θα λάβει χώρα τον Μάιο του 2018 στο πλαίσιο των εορταστικών επετειακών εκδηλώσεων 
σε ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος , ενώ ο χώρος και τα έξοδα της καταληκτικής 
εκδήλωσης αναλαμβάνονται από το Σύνδεσμο. Ο μαθητικός διαγωνισμός «Η μάχη των 
Οχυρών» είναι μια δραστηριότητα που σκοπό έχει την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, 
καθώς αυτή αποτελεί τον πυρήνα της δράσης του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη. Ο 
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διαγωνισμός μπορεί να λάβει χώρα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχει 
οργανώσει το εκάστοτε σχολείο-είτε ως έκφανση της τοπικής ιστορίας, είτε ως δράση που 
αφορά τη διδακτική ενότητα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου- χωρίς, ωστόσο, να κρίνεται 
απαραίτητη η παρουσία μελών του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη. Μια περαιτέρω 
ενημέρωση θα μπορούσε να γίνει-εφόσον αυτή θεωρείται ωφέλιμη για την εκπαιδευτική 
διαδικασία- μέσω αρχειακών ή φωτογραφικών πηγών που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα 
επιλέξει να παρουσιάσει στην τάξη, μέσω μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης, προβολής 
οπτικοακουστικού υλικού ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που η σχολική μονάδα θεωρεί 
ότι μπορεί να εμπλουτιστεί η εν λόγω θεματική ενότητα. 
 
Επισημαίνεται ότι κατά τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό 
θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 
1. Εθελοντική συμμετοχή της εκάστοτε σχολικής μονάδας.  
2. Σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας της κάθε σχολικής μονάδας, όπως επίσης, και του 
Συλλόγου αυτής.  
3. Απαγόρευση διανομής οποιουδήποτε έντυπου διαφημιστικού υλικού.  
4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων 
και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες 
δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 
μαθητών.  
5. Μη παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια της δράσης. 
 
Τέλος, οι επισκέψεις των σχολείων στο Οχυρό του Ιστίμπεη, βάσει του οποίου θα 
διεξαχθεί και ο μαθητικός διαγωνισμός, θα πρέπει να τηρούν:  
α. για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όσα προβλέπει το Π.Δ. 79/ 2017/άρθρο 16, όπου οι 
σχολικές επισκέψεις/μετακινήσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, 
πραγματοποιούνται μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη 
γνώμη του Σχολικού Συμβούλου, που έχει την ευθύνη της επιστημονικής - παιδαγωγικής 
καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και  
β. για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύει η υπ. αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 
Υ.Α., αριθμ. φύλλου 681, τευχ. Β’, με τίτλο «Εκδρομές- Επισκέψεις Μαθητών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εντός και Εκτός Χώρας». 
 
Για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες 
μπορούν να απευθύνονται στο Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη τηλ. 6983498377 (κος 
Τάτσιος) και ηλεκτρονικά istibeifort@gmail.com .  
  

     
                                
   

                                                                                    Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

 
                                                                                                          ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Τμήμα Γ΄ 
2.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Δ.Ε. - Τμήμα Γ΄ 
3. Δ/νση Επ/κης Εκ/σης – Τμήμα Β’  
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