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ΘΕΜΑ: «Έγκριση χρονικής επέκτασης έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το σχολικό έτος 
2022-2023»
Σχετικά έγγραφα: 1)Η με αρ. Πρωτ. 157382/Δ1/19-12-2022 ηλεκτρονική επιστολή του Ι.Ε.Π.
2) Το με αρ. Πρωτ. 75966/Δ1/21-06-2022 εισερχόμενο στο Υ.ΠΑΙ.Θ.
3) Η με αρ. Πρωτ. Φ15/212237/Δ1/53347/Δ1/05-04-2019 έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4) Η με αρ. Πρωτ. Φ15/113403/Δ1/156095/07-10-2019 έγκριση χρονικής επέκτασης της έρευνας.
5) Η με αρ. Πρωτ. Φ15/113626/Δ1/166541/20-12-2021 έγκριση χρονικής επέκτασης της έρευνας.
6)Η με αριθμ. Πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας    
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020).

Απαντώντας στο αίτημά σας με αρ. Πρωτ. εισ.75966/Δ1/21-06-2022 και έχοντας υπόψη τη με αρ. 
67/15-12-2022 Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π., σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 
η χρονική επέκταση της έρευνας με τίτλο: «Μαθαίνοντας να ζούμε με τα ζώα: Δράσεις για την 
ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για τα ζώα συντροφιάς», η οποία διεξάγεται 
από την επιστημονική ομάδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, με υπεύθυνες τις Μαρία Κυπριωτάκη, Μέλος ΔΕΠ και Μαρία 
Μαρκοδημητράκη, Μέλος ΔΕΠ και μέλη της ερευνητικής ομάδα τους/τις:1) Δρ.Μαρία-
Ισαβέλλα(Μαρίζα) Ζυμωνοπούλου, εκπαιδευτικό, 2)Μαρία Καλεσίου, υποψήφια διδάκτορα 
Πανεπιστημίου Κρήτης, 3)Μιχαήλ Καλογιαννάκη, Μέλος ΔΕΠ, 4)Μιχάλη Λιναρδάκη, Μέλος ΔΕΠ, 
5)Ιωάννη Ράπτη, μεταπτυχιακό φοιτητή, 6) Δρ. Ειρήνη Σπανάκη, Ειδική παιδαγωγό. Η έρευνα 
απευθύνεται σε μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς Δημόσιων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων της χώρας, 
καθώς και σε γονείς (των μαθητών/-τριών του δείγματος), με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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1. Η έρευνα να διεξαχθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/-
ουσών των σχολικών μονάδων. 
2. Για τη διεξαγωγή της έρευνας στους/στις μαθητές/-τριες θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση και 
ενυπόγραφη-υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην έρευνα δεν 
είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων στην 
έρευνα, αφού ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο της έρευνας, τα εργαλεία συλλογής και τον 
τρόπο καταγραφής των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα της απόσυρσής τους οποιαδήποτε στιγμή 
το επιθυμήσουν.
3. Η υλοποίηση της έρευνας στη σχολική μονάδα να γίνεται πάντα παρουσία του/της εκπαιδευτικού 
της τάξης.
4. Να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των συμμετεχόντων/-ουσών στο 
ερευνητικό πρόγραμμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος 4624/2019 “Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.) 
5. Η παρουσία ερευνητών (υπεύθυνων έρευνας και μελών ερευνητικής ομάδας) στη σχολική μονάδα 
στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού-εκπαιδευτικού προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δύο(2) 
διδακτικές ώρες.
6. Οι ώρες και οι μέρες των επισκέψεων στα σχολεία θα οριστούν μετά από συνεννόηση με τον/την 
Προϊστάμενο/-η και τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να μη δημιουργούνται 
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
7. Η υλοποίηση της έρευνας στα σχολεία να πραγματοποιείται χωρίς διανομή ή προβολή 
οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
8.  Δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 
των μαθητών/-τριών.
9.  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.
10. Η υποβολή ηλεκτρονικού αντιτύπου της ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο πρωτόκολλο 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Α. 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.
11. Κατά τις επισκέψεις στα σχολεία να τηρούνται αυστηρά και κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα 
στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορούν στα μέτρα 
ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.

Οι Διευθυντές/-ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους/στις οποίους/-ες κοινοποιείται το έγγραφο 
αυτό, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία, στα οποία θα διεξαχθεί η έρευνα.

Συνημμένα: Δύο(02) ηλεκτρονικά αρχεία-πίνακες σχολείων

                                                                                                                         
     

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

     
                                                                                               ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΟΠΤΣΗΣ                                                                   

Εσωτερική Διανομή:1)  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α’  
                                      2) Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄
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