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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΣΠΟΥΔΩΝ &ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 23-11-2020
 
Αρ. Πρωτ. : Φ15/151966/ΕΚ/160709/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ελ.Κωνσταντινίδου                               
Τηλέφωνο : 2103443372

ΠΡΟΣ: κα Χρυσικού Μαρκέλλα
Email: marci.chrisikou@gmail.com

ΚΟΙΝ.: -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε.&Δ.Ε. ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ
-Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (μέσω της 
Περ.Δ/νσης)
 -ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
(μέσω των οικείων ΔΙΠΕ)

ΘΕΜΑ: ΕΓKΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧ.: Η με αρ. πρ. 151966/Δ1/10-11-2020 ηλεκτρονική επιστολή του ΙΕΠ και το  
129073/Δ1/28-09-2020 εισερχόμενο έγγραφο-αίτημα

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σύμφωνα  με την εισήγηση  του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Πράξη 52/05-11-2020, σας γνωρίζουμε ότι το αίτημά σας 

για διεξαγωγή  έρευνας με θέμα: «Καλλιεργώντας το επιχειρηματικό πνεύμα στο Δημοτικό 

Σχολείο» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2020-2021  υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1.Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

2.Η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε η έρευνα να διεξαχθεί χωρίς να 

παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

3.Οι συμμετέχοντες/-ουσες στην έρευνα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να 

διακόψουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου και να μην το υποβάλλουν.

http://www.minedu.gov.gr/
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4.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.

Επισημαίνεται ότι η ανωνυμία των συμμετεχόντων/-ουσών στην έρευνα και τα 

προσωπικά τους δεδομένα προστατεύονται μέσω της ανώνυμης φόρμας καθώς και από το 

ίδιο το ερωτηματολόγιο, το οποίο δεν ζητά προσωπικές πληροφορίες για την ταυτότητα του 

ερωτώμενου, καθώς και ότι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

διαφυλάσσει την προστασία από τη νόσο COVID-19, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν θα 

ανταλλάξουν έγγραφο υλικό με την ερευνήτρια ή τον/την Διευθυντή/-ύντρια του 

σχολείου τους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο 

αυτό, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθεί η 

έρευνα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕ, ΔΕ ΚΑΙ
ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ

           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Εσ.Διανομή:-Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄                                     
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