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ΘΕΜΑ : Έγκριση έρευνας

Σχετικά έγγραφα: το σχετικό 137683/Δ1

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη την με αριθ. 48/08-10-2020 πράξη του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π., σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή της έρευνάς σας με θέμα «Αξιολόγηση της οργάνωσης και 

της υλοποίησης στις σχολικές μονάδες δράσεων και παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητικού 

πληθυσμού στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας που αναπτύσσονται από το Υπουργείο Υγείας» η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στα δημοτικά σχολεία της χώρας με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

1. Η έρευνα να διεξαχθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής 

μονάδας. Η συμμετοχή στην έρευνα να είναι προαιρετική για όλους/-ες τους/τις εμπλεκόμενους/-ες. Σε κάθε 

περίπτωση να εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων στην έρευνα, αφού ενημερωθούν σχετικά με 

το περιεχόμενο της έρευνας, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων και τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων, 

καθώς και το δικαίωμα της απόσυρσής τους οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσουν.

2. Να κατατεθεί ηλεκτρονικό αντίτυπο της ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο πρωτόκολλο του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς επίσης και η ενυπόγραφη, σύμφωνη ή όχι, γνώμη της ερευνήτριας 

για το αν επιτρέπει στο Ι.Ε.Π. να προβεί σε ηλεκτρονική ανάρτηση της ερευνητικής εργασίας. Το αντίτυπο, αφού 

κατατεθεί στο πρωτόκολλο, θα διαβιβασθεί αρμοδίως στη Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. 

3. Για κάθε μαθητή/μαθήτρια να έχει εξασφαλιστεί από την ερευνητική ομάδα η ενυπόγραφη 

συναίνεση, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, του γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον 

σκοπό της έρευνας, τις διαδικασίες, το περιεχόμενο των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και 

τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων..
4. Η έρευνα απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ δημοτικού και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε 

δράσεις και παρεμβάσεις αγωγής υγείας σε μαθητικό πληθυσμό, στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας σε Εθνικό επίπεδο, 

για το σχολικό έτος 2020-2021. Οι μαθητές θα απασχοληθούν, το μέγιστο, δύο (2) διδακτικές ώρες, εντός 
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ωρολογίου προγράμματος, για την συμπλήρωση των ερωτηματολόγιων και πάντα παρουσία του εκπαιδευτικού 

της τάξης. Ο χρόνος απασχόλησης των εκπαιδευτικών για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα είναι εκτός 

του διδακτικού τους ωραρίου

5. Η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος 

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με το Υπουργείο Υγείας, και υπεύθυνη της 

έρευνας είναι η κ. Λάγιου Αρετή. Οι ώρες και οι μέρες των επισκέψεων της ερευνήτριας και των μελών της 

ερευνητικής ομάδας στα σχολεία θα οριστούν μετά από συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/ντρια και τους 

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του 

προγράμματος και της λειτουργίας του σχολείων. Επισημαίνεται ότι ως προς την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων 

στα σχολεία, εκτός εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε δύο (2) άτομα το ανώτερο 

σε κάθε τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού σε όλες τις περιπτώσεις.

6. Κατά την υλοποίηση της έρευνας να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού 

υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. υλικού και να μη χρησιμοποιηθεί η εν λόγω έρευνα για κανενός 

είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

7. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση/μαγνητοφώνηση και η φωτογράφιση των 

μαθητών. Η έρευνα να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα προσωπικά 

δεδομένα των συμμετεχόντων/-ουσών. Σε κάθε περίπτωση να τηρηθεί επακριβώς η επιστημονική δεοντολογία 

όπως περιγράφεται στο Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας, το οποίο έχει υποβληθεί στο Ι.Ε.Π.

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 καταλληλόλητα 

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 που κοινοποιούνται στις σχολικές 

μονάδες, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι το συνημμένο υλικό της έρευνας θα φυλάσσεται στο αρχείο του Ι.Ε.Π. για δύο χρόνια 

από την ημερομηνία συζήτησής της στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά θα καταστρέφεται με ευθύνη του 

Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, παρακαλούνται 

να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους.

                  Με εντολή υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.
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