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                                                                                ΠΡΟΣ: 
  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ      

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                         ΤΜΗΜΑΤΑ  Β΄ 

 

                                                      

 

 
 
ΚΟΙΝ:  

 
 
   

 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «F1 IN SCHOOLS»  που απευθύνεται 

σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 

2020-21 από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «F1 IN SCHOOLS GREECE».  

ΣΧΕΤ: Τα με αρ. πρωτ.  73711/ΓΔ4,Δ4/15-06-2020/ΥΠΑΙΘ/ΚΠ , 145287/ΓΔ4/26-10-2020/ 

ΥΠΑΙΘ/ΚΠ και 168978/Δ4/14-12-2020/ΥΠΑΙΘ/ΚΠ εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

 

 

Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την 

έγκριση υλοποίησης του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «F1 IN SCHOOLS» από την 

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «F1 IN SCHOOLS GREECE» για το σχ. έτος 2020-2021 και 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας:  

 

Μαρούσι, 24-12-2020 

Αριθ. Πρωτ.: Φ10α/176047/Δ4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

 
---- 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

 

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. και Δ.Ε. 
της χώρας 

2) ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ (μέσω των Π.Δ.Ε.) 

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ.Ε ΚΑΙ Π.Ε. της χώρας 
(μέσω των Π.Δ.Ε.) 

4) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της χώρας (μέσω 
των ΔΔΕ και ΔΠΕ)   

5) ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ  
ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
E-mail: info@sivitanidios. edu.gr 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37   

Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr  

Πληροφορίες: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)  
  Κουφοπαντελή Χ. (Ε.Ε.) 

                           Βάρλα Α. (Δ.Ε.)  

  Δεσποίνη Φ.(Π.Ε.)  

Τηλέφωνα:  210 344 2212 και 2859 (Ε.Ε.) 
                      210 344 3272 (Δ.Ε.)  

                      210 344 3293 (Π.Ε.)  

                      Fax: 210 344 2365 

 

F1 IN SCHOOLS GREECE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
 f1inschoolsgreece@gmail.com 

 

 

 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:f1inschoolsgreece@gmail.com


 
 

λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 57/10-

12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού), σας ενημερώνουμε ότι: 

 

εγκρίνεται 
 
η υλοποίηση του διαγωνισμού ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Δ,’ Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό 

έτος 2020-21 από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «F1 IN SCHOOLS GREECE» εφόσον 

πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

 
 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι 
προαιρετική και να πραγματοποιείται με την απαραίτητη προϋπόθεση της μη 
παρακώλυσης του σχολικού προγράμματος και της ασφάλειας των 
μαθητών/μαθητριών. Συνεπώς, προϋποθέσεις είναι ο διαγωνισμός να υλοποιηθεί 
εκτός ωρολογίου προγράμματος και να μην απαιτείται η προετοιμασία των 
μαθητών/τριών να γίνει εντός ωρολογίου προγράμματος. 

2. Να αναγράφεται στο κείμενο της Προκήρυξης του διαγωνισμού ότι θα ζητείται 
Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του/της 
μαθητή/τριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε 
ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

3. Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή 
αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και 
στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών. 

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

5. Να διευκρινίζεται στο κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού ότι δε θα 
προκύψουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και ότι 
η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

6. Να αναγράφεται στο κείμενο της Προκήρυξης του διαγωνισμού ότι προβλέπονται 
διαδικασίες αποτίμησής του. 

 7.   Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του   
διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του. 

 8.   Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του 
διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 
 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου 

διαγωνισμού 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.  

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  
 
       Με εντολή Υφυπουργού, 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη Σ. 
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής 
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
4. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. – Τμήμα Β΄ 

5. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄ 

6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 

7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης- Τμήμα Α’  

8. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
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