
 ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του κ. Τάτσιου Γεώργιου, εκ μέρους του Συνδέσμου Φίλων 

Οχυρού Ιστίμπεη, για την έγκριση υλοποίησης του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού 

με τίτλο «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ», σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχ. έτος 2021-2022». 

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 83969/9-7-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ 

 
       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ14Α/65154/4-6-2021  αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη το 

με αρ. 36/08-07-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας 

ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Η 

ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ» για το σχολικό έτος 2021-2022. 

O εν λόγω Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων Δημοτικού και όλων 

των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σχολικών μονάδων όλων των τύπων γενικής εκπαίδευσης και 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της χώρας και θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα συμμετάσχουν 

    
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 
Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 

     

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε            
ΤΜΗΜΑ Β΄ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε              
ΤΜΗΜΑ Β΄ 

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/83969/ΦΔ/85386/Δ1 
 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Πληροφορίες       : Β. Παπαβρόντος (Π.Ε) 
                               : Α. Βάρλα (Δ.Ε) 
                               : Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε) 
                               : Ο. Μαραγκού (Ε.Ε) 
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                              : 210 344 3272 (Δ.Ε) 
                              : 210 344 2933 (Ε.Α.Ε) 
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                              : 210 344 3293 (Π.Ε) 
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2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας. 
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. 
(δια των οικείων Δ/νσεων) 
4. ΣΜΕΑΕ της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.) 

5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων 
info@sivitanidios.edu.gr 
 
ΚΟΙΝ: Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη 
               Υπόψη κ. Τάτσιου Γεώργιου 
                 istibeifort@gmail.com 
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 να γνωρίσουν το σημαντικό για την τοπική και εθνική ιστορία γεγονός της Μάχης των Οχυρών που 

βρίσκονται στην περιοχή των ελληνοβουλγαρικών συνόρων όπου μέσω της ενασχόλησής τους με την 

ιστορία της Μάχης των Οχυρών θα έχουν την ευκαιρία να εμπνευστούν από τον αγώνα του Ελληνικού λαού 

για την ελευθερία ενάντια στον Ναζισμό κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, δημιουργώντας πρωτότυπα 

καλλιτεχνικά έργα. Οι προτεινόμενοι θεματικοί άξονες είναι οι εξής:  

- Η Μάχη των Οχυρών (αίτια, περιγραφή, συνέπειες) 

- Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

- Η Κατοχή 

- Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος στην περιοχή μου 

- Σύγχρονοι πόλεμοι, ομοιότητες και διαφορές με τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο 

- Η φρίκη του πολέμου 

- Όψεις του φασισμού: πόλεμοι και καθημερινότητα 

 Τα έργα που θα διαγωνισθούν μπορεί να είναι: ζωγραφιές, τραγούδια, ποιήματα, διηγήματα και ταινίες 

μικρού μήκους. Το υλικό που συγκεντρώνεται αξιοποιείται από τον Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη με τη 

διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσα από τη ματιά των 

μαθητών/-τριών. 

Ως προς το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, η σχετική προκήρυξη προβλέπει: 

α. διενέργεια Ημερίδας στις Σέρρες μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2021 με σκοπό την ενημέρωση των 

υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Πολιτιστικών Προγραμμάτων των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους σκοπούς του διαγωνισμού, 

β. δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων μέχρι τέλη Δεκεμβρίου του 2021, 

γ. υποβολή των έργων των μαθητών/-τριών μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022, 

δ. Αξιολόγηση των έργων μέχρι την 28 Μαρτίου 2022, 

ε. τελετή βράβευσης των εργασιών σε αμφιθέατρο του Νομού Σερρών στις αρχές Απριλίου 2022. 

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από 

τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο 

θεμιτό και πρόσφορο. 

2. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 

σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που 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/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική. 

4. Η υλοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων για την προετοιμασία της συμμετοχής των μαθητών/τριών 

στον διαγωνισμό να ενταχθεί κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού είτε στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης 

(για τη Δ΄ τάξη Δημοτικού), είτε στο πλαίσιο διδασκαλίας συναφών γνωστικών αντικειμένων που άπτονται 



με τη θεματική του διαγωνισμού. Ο χρόνος απασχόλησης/προετοιμασίας των μαθητών/τριών να μην 

υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου 

προγράμματος. 

5.  Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

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

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

7.  Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με 

εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.). 

8. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων 

έργων, 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. 

9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του 

μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί 

να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

10. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 

μαθητών/τριών. 

11.  Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην επιτροπή αξιολόγησης του εν 

λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει 

αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής. 

12. Η ενδεχόμενη μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. 

τελετή βράβευσης) να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων/Διδασκουσών και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της 

σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία 

για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. 

13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση των εν λόγω δράσεων 

τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους. 

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. 

 



Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί. 

   Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο     
 
 
 
 
 

 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π.Ε. & Δ.Ε 

 
 
 
                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. -  Τμήμα Β΄                                              
                                       Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Δ.Ε. -  Τμήμα Β΄ 
                                       Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης           
                                       Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης           
                                        

 

 

 
 


