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ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής έρευνας 

 

Απαντώντας σε σχετική αίτηση, και μετά τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 3/2018 του Δ.Σ) σας γνωρίζουμε ότι 

ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε  τη διεξαγωγή έρευνας από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) με επιστημονική υπεύθυνο την κ. Άννα 

Κοκκέβη, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 με τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Πριν από την έναρξη της έρευνας να γίνει ενημέρωση του Διευθυντή και του 

συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες 

θα συμμετάσχουν στην έρευνα, σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της. 

β) Η έρευνα να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη τους. 

γ) Η έρευνα να γίνει με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων - κηδεμόνων των 

μαθητών (για κάθε μαθητή χωριστά). Ο Διευθυντής του σχολείου, αφού αποστείλει στους 

γονείς-κηδεμόνες προς συμπλήρωση το έντυπο γονικής συναίνεσης που θα του κατατεθεί 

από την ερευνήτρια και στο οποίο θα περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και 

συγκεντρώσει τα ενυπόγραφα σημειώματα με τη συγκατάθεση των γονέων-κηδεμόνων, 

μπορεί να συνεχίσει στη διεξαγωγή της έρευνας. 

δ) Οι μαθητές να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια ανώνυμα και εφόσον το 

επιθυμούν. 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμ. Προτεραιότητας: 
 

Αθήνα,      12-03-2018 

Αρ. Πρωτ.   41305/Δ2 

ΠΡΟΣ: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ 

 

 

 

----- 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:  Αν. Πασχαλίδου (Δ.Ε.) 

Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο:   210-3443422 (Δ.Ε.) 

210-3442229 (Ε.Ε.) 

 

 κ. Άννα Κοκκέβη 

akokkevi@med.uoa.gr 

 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 

 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:akokkevi@med.uoa.gr


2 

 

ε) Να μην συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ 

Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου οι ερωτήσεις 27, 28, 29 (σελ. 8) και 53, 55 (σελ. 13) 

δεδομένων των επιφυλάξεων που εκφράστηκαν από το Ι.Ε.Π. για λόγους παιδαγωγικής 

καταλληλότητας και δεοντολογίας. 

στ) Οι μαθητές να απασχοληθούν δύο (02) διδακτικές ώρες και με την παρουσία 

εκπαιδευτικού της σχολικής μονάδας. 

ζ) Η συγκέντρωση και μελέτη των στοιχείων να γίνουν σύμφωνα με την αρχή 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν θα δημοσιοποιηθούν 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι υποχρεωτική. 

Η έρευνα έχει θέμα: «Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με 

την υγεία των εφήβων - μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO)» 

και απευθύνεται στους μαθητές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της χώρας.  

Για την πραγματοποίηση της έρευνας θα πρέπει:  

1. Οι επισκέψεις στα σχολεία να γίνουν μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή τους και 

σε συνεργασία με το σύλλογο καθηγητών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή 

διεξαγωγή των μαθημάτων. 

2. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας να κατατεθεί ηλεκτρονικό αντίτυπο της 

ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα), καθώς επίσης και ενυπόγραφη, σύμφωνη ή όχι 

γνώμη της ερευνήτριας για το εάν επιτρέπει στο Ι.Ε.Π. να προβεί σε ηλεκτρονική 

ανάρτηση της ερευνητικής εργασίας. Το αντίτυπο, αφού κατατεθεί στο πρωτόκολλο, θα 

διαβιβαστεί αρμοδίως στη βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π.. 

3. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν 

σχετικά τους Διευθυντές των σχολείων ευθύνης τους, ώστε να διευκολύνουν την 

ενδιαφερόμενη στην πραγματοποίηση της έρευνας αυτής σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή 
•Γρ. Γενικού Γραμματέα 
•Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄ 
•Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Τμ. Α΄ 
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