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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

Διευθυντές/Διευθύντριες  
Δημόσιων και Ιδιωτικών  
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και  
Σχολείων Μέσης Γενικής και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 

Θέματα: 

Α.    Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο  ypp 12225 (Αρ. Φακ. ΠΙ 7.4.01.67, 

ημερ. 10/05/2021), «Α΄ φάση της έρευνας στο πλαίσιο της υλοποίησης της 

σύμβασης που αφορά στην αγορά υπηρεσιών ερευνητή για «Δημιουργία 

Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο 

Σχολείο (ΓΔ 14 - 19)».  

Β. Πραγματοποίηση ενημερωτικής, διαδικτυακής συνάντησης με 

Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικούς στις 31/05/2021, ώρα 08:30 - 09:30. 

 

Αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα και σε συνέχεια εγκυκλίου (Αρ. Φακ. ΠΙ 7.4.01.67, 

ημερ. 10/5/2021, ypp 12225) και λόγω της έναρξης της πραγματοποίησης της έρευνας 

(μέσω της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από εκπαιδευτικούς, 

γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/μαθήτριες), σας κοινοποιούμε απαντήσεις σε 

ερωτήσεις που έχουμε λάβει, με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας, σε 

συνεννόηση με τον υπεύθυνο ακαδημαϊκό για το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα: 

 

Α. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 
 
1.  Τα ερωτηματολόγια αναμένεται να συμπληρωθούν από γονείς/κηδεμόνες 
παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω που φοιτούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά 
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και όχι μόνο από γονείς παιδιών ηλικίας 10 ετών 



και άνω, που μετά από τη συγκατάθεσή των γονέων/κηδεμόνων μπορούν να λάβουν 
μέρος στην έρευνα.  
 
2.  Οι ενέργειες της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας περιορίζονται ως εξής: 
 
(α) στον ορισμό Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαιδευτικού το αργότερο μέχρι τις 
25 Μαΐου 2021 (βλ. Παράρτημα 3 εγκυκλίου) - δίνεται παράταση. Σε περίπτωση που 
δεν έχει, ακόμη, οριστεί από το σχολείο Συντονιστής/Συντονίστρια Εκπαιδευτικός αυτό 

μπορεί να γίνει άμεσα ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://is.gd/coordinatorscy 
 
(β) στην άμεση εκτύπωση και διανομή του Παραρτήματος 1 σε όλους τους 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών. Γίνεται σύσταση όπως προωθηθούν οι 

υπερσυνδέσμοι (https://is.gd/parentscy, https://is.gd/studentscy) στους 

γονείς/κηδεμόνες  και με ηλεκτρονικά μέσα.  
 
(γ) στην άμεση διανομή του Παραρτήματος 2 σε όλους τους εκπαιδευτικούς.  
 
3.  Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που θα 

βρουν στον υπερσύνδεσμο (https://is.gd/teacherscy), στο Παράρτημα 2.   

- Σε μεταγενέστερο στάδιο, αριθμός εκπαιδευτικών θα ενημερωθεί από την 
ερευνητική ομάδα και τον/την Συντονιστή/Συντονίστρια Εκπαιδευτικό και θα κληθεί να 
συμπληρώσει ερωτηματολόγια για πέντε (5) μαθητές/μαθήτριες του για τους/τις  
οποίους/οποίες θα έχουν δώσει συγκατάθεση οι γονείς/κηδεμόνες τους.  
 
4. Δεν ζητείται από τη σχολική μονάδα δήλωση συμμετοχής ή οποιαδήποτε αναφορά 
για το ποσοστό των συμμετεχόντων. 
 
5.  Το Έντυπο Ενημερωμένης Συγκατάθεσης (σε μορφή pdf στον ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο Παραρτήματος 1 και 2), δεν εκτυπώνεται, δεν υπογράφεται και δεν 
συλλέγεται από το σχολείο.  Εμφανίζεται σε μορφή pdf αποκλειστικά και μόνο για 
ανάγνωση και ενημέρωση.  Στη συνέχεια απαντώνται, σχετικές με τη συγκατάθεση, 
ερωτήσεις μέσα στο ερωτηματολόγιο που είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Η 
συγκατάθεση για όλους τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες δίνεται 
ηλεκτρονικά. 
 
6.  Υπάρχει η δυνατότητα για αποθήκευση/φύλαξη μέρους του ερωτηματολογίου 
και συνέχιση συμπλήρωσής του σε μεταγενέστερο χρόνο. Συγκεκριμένα, στο τέλος 
κάθε σελίδας υπάρχει η επιλογή «Save & Return Later» (Αποθήκευση & Επιστροφή 
αργότερα), την οποία μπορεί να επιλέξει ο/η συμμετέχοντας/συμμετέχουσα.  
 
7. Όλοι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες (μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, 
εκπαιδευτικοί), καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σε προσωπικό χρόνο. 
 
 
 
Β. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ. 

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση με όλους/όλες τους/τις 
Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικούς τη Δευτέρα 31/5/2021, από τις 8:30 -
9:30.   Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος της συνάντησης θα σταλεί με επόμενο ηλεκτρονικό 
μήνυμα.  Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά, τον/την 
Συντονιστή/Συντονίστρια Εκπαιδευτικό του σχολείου σας. 

https://is.gd/coordinatorscy
https://is.gd/parentscy
https://is.gd/studentscy
https://is.gd/teacherscy?fbclid=IwAR0I9TAGZ9GI33UB28fH-nJZ-o_LyJ0KPt_VdnvIiYvioxYIWqiFNauyZtk

