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ΚΟΙΝ: ΔΙΠΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση έρευνας COSI του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας

ΣΧ.: Η  με αρ. πρωτ. 162335/10-12-2021 εισερχόμενη ηλεκτρονική επιστολή  του Ι.Ε.Π

           Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου  και  έχοντας υπόψη το με αριθ. 66/09-12-2021 
Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) σας κάνουμε γνωστό ότι 
εγκρίνεται η διεξαγωγή της έρευνάς του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, του Τμήματος Διατροφής 
και Διαιτολογίας, στα πλαίσια του προγράμματος COSI (Childhood Surveillance Initiative) υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία παρακολούθησης της παιδικής 
παχυσαρκίας (COSI)-COVID-19-Επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην καθημερινή ρουτίνα και τις 
συμπεριφορές παιδιών σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη», σε μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022. Για το τρέχον σχολικό έτος, θα πραγματοποιηθεί μόνο ένα 
μέρος της έρευνας αυτής στα σχολεία της Ελλάδας- το κομμάτι που αφορά στις επιπτώσεις της 
πανδημίας COVID-19 στην καθημερινή ρουτίνα και τις συμπεριφορές των παιδιών σχολικής ηλικίας 
στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας, για το σχολικό έτος 2021-
2022 θα χρησιμοποιηθεί μόνο το ερωτηματολόγιο « έντυπο καταχώρισης οικογένειας» που αφορά τις 
επιπτώσεις COVID-19, το οποίο θα συμπληρωθεί από τους γονείς των παιδιών με ηλικίες 6.0-9.9 σε 
εθνικό επίπεδο. Υπεύθυνη της έρευνας έχει οριστεί η κ. Χασαπίδου Μαρία και μέλη οι κ.κ. Ιωάννης 
Πάγκαλος και Άννα Κοκκινοπούλου. Η έρευνα θα υλοποιηθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Την προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε η έρευνα να διεξαχθεί χωρίς να
παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.
2. Η υλοποίηση της έρευνας στις σχολικές μονάδες να πραγματοποιείται παρουσία των
εκπαιδευτικών των σχολείων.
3. 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. Την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη, τη
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διαχείριση και την καταστροφή των εν λόγω αρχείων φέρει ο υπεύθυνος ερευνητής, ο 
οποίος οφείλει να διασφαλίσει την ανωνυμία των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και του 
σχολείου.

           4. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση / φωτογράφιση των μαθητών/τριών.
Η έρευνα να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/-ουσών.
5. Το έντυπο της συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων να διανεμηθεί σε ξεχωριστό έντυπο 
από το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους γονείς/κηδεμόνες.
6. Η παρούσα έγκριση αφορά τη διεξαγωγή της έρευνας κατά το σχολικό έτος 2021- 2022 
και μόνον τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου «έντυπο καταχώρισης οικογένειας» 
από την οικογένεια του/της μαθητή/-ήτριας. Δεν αφορά τη συλλογή δεδομένων από 
τους/τις μαθητές/-ήτριες και τη διενέργεια μετρήσεων σε μαθητές/-ήτριες, καθώς δεν 
παρέχονται σχετικά στοιχεία.
7. Η υποβολή ηλεκτρονικού αντιτύπου της ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο
πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα),
καθώς επίσης και η ενυπόγραφη, σύμφωνη ή όχι, γνώμη του ερευνητή για το εάν επιτρέπει
στο Ι.Ε.Π. να προβεί σε ηλεκτρονική ανάρτηση της ερευνητικής εργασίας. Το αντίτυπο, 
αφού κατατεθεί στο πρωτόκολλο, θα διαβιβάζεται αρμοδίως στη Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π.
8. Ως προς την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων στα σχολεία εκτός εκπαιδευτικών και εργαζομένων             
 σε αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε δύο (2) άτομα εμπλεκόμενα στην έρευνα πλην του
 εκπαιδευτικού σε όλες τις περιπτώσεις.
9. Να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
covid-19, όπως κάθε φορά ισχύουν.
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 
υγειονομικώνοργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
                                                                                
                                                                                                ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε, Δ.Ε, Ε.Α,Ε

                                                                                                               ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

 
                         -Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υπουργού
                                                                       Γραφείο Υφυπουργού

                                                                       Δ/νση Σπουδών & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Τμήμα Α΄

                        Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄, Σχολικών  δομών, μαθητικής μέριμνας και σχολικής ζωής




		2022-01-05T12:36:10+0200
	Sofia Lapata 2eb30ac6ab948d9fc97a7cb0570151785c16fdf6




