
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «F1 IN SCHOOLS» για το σχ. έτος 2022-
2023

Σχετ. 1. Το με αριθμ. πρωτ. ΕΙΣ68619/ΥΠΑΙ.Θ/ΚΠ/Δ4/03-06-2022 αίτημα της F1 IN SCHOOLS GREECE, Αστικής 
μη κερδοσκοπικής εταιρείας και τα συνημμένα σ’ αυτό
2. Το με αριθμ. πρωτ. 13046/14-10-2022 έγγραφο του ΙΕΠ (ΕΙΣ127109/ΥΠΑΙ.Θ./ΚΠ/Δ4/17-10-2022) με το 
οποίο διαβιβάζεται το υπ’ αριθμ. 55/13-10-2020 απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ
3. Η με αρ. πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β΄8/2020)

Σε συνέχεια του υπ. αριθ. 1 σχετικού αναφορικά με το αίτημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «F1 IN SCHOOLS GREECE» για τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο 
«F1 IN SCHOOLS» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 55/13-10-2022 
Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διεξαγωγή του Διαγωνισμού για 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Ασφαλείας:
Βαθμός Προτερ.: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 26-10-2022
Αρ. Πρωτ. Φ10/131908/Δ4
 

ΚΟΙΝ:           F1 ΙN SCHOOLS GREECE, 
                      ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

                      Email:   f1inschoolsgreece@gmail.com 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

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

             Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
                             Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε)
                             Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνα:   210 344.2249 (Π.Ε.)
210 344.3272 (Δ.Ε.)                          
210 344.2933 (Ε.Α.Ε.)                           
210 344.2212 (Ε.Ε.) 
 

ΠΡΟΣ
:  

1. Περιφερειακές Δ/νσεις της Χώρας

2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
(μέσω των Π.Δ.Ε)

3. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης της χώρας

4. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές 
μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της 
χώρας  (μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών 
και Επαγγελμάτων 

  Email:  info@sivitanidios.edu.gr 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄
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μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) και όλων των τάξεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας 
(δημοσίων και ιδιωτικών), κατά το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι 
προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης 
και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Σε περίπτωση που 
προβλέπεται μετακίνηση μαθητών/μαθητριών, να γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις 
διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος, η 
ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και η πραγματοποίηση του Διαγωνισμού 
εκτός ωρολογίου προγράμματος.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την 
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των 
συμμετεχόντων/ουσών-μαθητών/μαθητριών, όπως αυτά ορίζονται από την 
κείμενη νομοθεσία.

4. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των 
μαθητών/μαθητριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη 
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει 
αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

5. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή 
άλλον από τα υποβληθέντα έργα. 

6. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών να υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην 
αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό του σχολείου και στην, εν γένει, αξιολόγηση των 
μαθητών/μαθητριών.

7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
των συμμετεχόντων/ουσών-μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και 
γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε 
καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση 
μαθητών και μαθητριών.

8. O εν λόγω διαγωνισμός να μην έχει ως αυτοσκοπό την προβολή και να μην 
διαφημίζονται εταιρείες/προϊόντα/φορείς/υπηρεσίες.

9. Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού (αν υπάρχει) να διατίθεται δωρεάν και να είναι 
ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς, μετά από έγκριση του Ι.Ε.Π. .

10. Δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση 
του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης.

11. Δέσμευση των συντελεστών ότι, στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, 
δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της 
συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

12. Ο  φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του 
διαγωνισμού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αφορούν αποκλειστικά τον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με 
τίτλο: «F1 IN SCHOOLS» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄και 
ΣΤ΄Δημοτικού) και όλων των τάξεων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής 
εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας (δημοσίων και ιδιωτικών), και 
δεν μπορεί να συνδεθεί με κάποιον άλλο μαθητικό διαγωνισμό ενώ η μετακίνηση και η 



συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για 
το Δημόσιο.

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 και των οδηγιών 
της πολιτείας για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων, ώστε να μειωθεί η 
πιθανότητα να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων 
σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους συμμετοχής, οι 
σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας «F1 IN SCHOOLS GREECE» f1inschoolsgreece@gmail.com .

    
 

      

                                                                                                              

                                                                                                                          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.- Τμήμα Β΄
4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. -Τμήμα Β΄
5. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
6. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Α΄
7. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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