
ΘΕΜΑ : Έγκριση έρευνας
Σχετ.: Το υπ’ αρ. 114047/2-9-2020/Δ1 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τη με αρ. 502/18-5-2020 απόφαση της 

Επιτροπής Δεοντολογίας Επιστημονικής Έρευνας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή της έρευνάς σας με θέμα 

«Έρευνα για τις επιπτώσεις του κλεισίματος των σχολείων λόγω κορονοϊού (COVID-19) στην επιθετική 

συμπεριφορά και στην ψυχική ευεξία των μαθητών/τριών», η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες ΣΤ’ 

τάξης δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Ωστόσο, προϋποθέσεις θεωρούνται: 

Α. Να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένων/Διευθυντών και των Συλλόγων 

Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για το σύνολο της έρευνας.

Β. Να υπάρξει προηγούμενη επικοινωνία με τα σχολεία, ώστε η έρευνα να διεξαχθεί χωρίς να 

παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι θα πρέπει να 

μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και να ακολουθούνται οι οδηγίες των υπεύθυνων 

εκπαιδευτικών.

Γ. Να εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των 

μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν στην έρευνα, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην έρευνα δεν είναι 

υποχρεωτική.

Δ. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών για τις ανάγκες υλοποίησης της 

έρευνας θεωρείται εθελοντική κι αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται με σαφήνεια σε όλους τους 

εμπλεκόμενους, αφού ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο των εργαλείων συλλογής της έρευνας, τον 
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ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ,
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

τρόπο καταγραφής των δεδομένων και το δικαίωμα της απόσυρσής τους οποιαδήποτε στιγμή το 

επιθυμήσουν.

Ε. Η ερευνήτρια δεν θα προβεί σε κανενός είδους αξιολογική κρίση προς τα παιδιά, τους 

γονείς/κηδεμόνες ή τους/τις εκπαιδευτικούς, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της 

μελέτης.

ΣΤ. Η υλοποίηση της έρευνας στο σχολείο θα πραγματοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος, 

παρουσία των εκπαιδευτικών του μαθήματος, σε χρόνο που θα συναποφασιστεί με τις σχολικές μονάδες 

και δε θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) διδακτικές ώρες ανά τμήμα.

Ζ. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ηχογράφηση, η βιντεοσκόπηση ή η φωτογράφιση 

μαθητών. Τα ερωτηματολόγια είναι πάντα ανώνυμα και κωδικοποιημένα. 

Η. Η έρευνα να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα, να εξασφαλίζεται η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, η προστασία από την έκθεση σε πιθανό κίνδυνο, 

ταλαιπωρία ή δυσμενείς επιπτώσεις, καθώς και η απαλλαγή από διαφημιστικό υλικό, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Θ. Η παρούσα έγκριση ισχύει για την αναφερόμενη σχολική χρονιά. Σε περίπτωση που η έρευνα 

χρειαστεί να παραταθεί, ο ερευνητής θα πρέπει να υποβάλει αίτημα παράτασης.

Ι. Να τηρηθεί επακριβώς η επιστημονική δεοντολογία όπως περιγράφεται στο Αναλυτικό Σχέδιο 

Έρευνας και στη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας Επιστημονικής Έρευνας του Π.Τ.Ε.Α. 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

και οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ που κοινοποιούνται στις σχολικές μονάδες, όπως αυτές 

επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται κατά περίπτωση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, 

παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους στα οποία θα διεξαχθεί η 

έρευνα.

Συν.: πίνακας σχολείων
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