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ΘΕΜΑ: ΕΓKΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧ.: Τα με αρ.πρ. 63908/Δ1/04-06-2021  και 63909/Δ1/04-06-2021 εισερχόμενα έγγραφα του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και σύμφωνα  με την έγκριση υπ’ αριθμ. 98481/2-12-
2021 της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σας 
ενημερώνουμε ότι το αίτημά σας για διεξαγωγή  έρευνας  με τίτλο «Παράγοντες που επηρεάζουν τη 
Συμμετοχή σε δραστηριότητες στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα παιδιών και εφήβων με 
κινητική αναπηρία στην Ελλάδα» εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022.Η έρευνα  απευθύνεται 
σε γονείς μαθητών  με ή χωρίς κινητική αναπηρία, οι οποίοι φοιτούν σε  σχολικές μονάδες της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  και θα υλοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. Σε 
περίπτωση  επισκέψεων στα σχολεία να υπάρχει συνεννόηση με τους/τις Διευθυντές/ντριες 
τους και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία 
των σχολικών μονάδων. 

2. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση 
η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση μαθητών και μαθητριών.

3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

4. Ο ερευνητής δεν θα προβεί σε κανενός είδους αξιολογική απόφανση προς γονείς, παιδιά και 
εκπαιδευτικούς.

5. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι προαιρετική, γίνεται με ευθύνη των συμμετεχόντων (γονείς 
& κηδεμόνες) και εφόσον το επιθυμούν.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού 
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 
κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 
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δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της 
πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης, καθώς και 
σύμφωνα με τις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται για την αποφυγή της 
διασποράς του ,όπως κάθε φορά ισχύουν. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 
επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων 
έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη 
τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής κρίσης.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι "ως προς την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων στα σχολεία εκτός 
εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε δύο (2) άτομα το ανώτερο σε 
κάθε τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού", ενώ η υλοποίησή της έρευνας θα πραγματοποιηθεί  
τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 
για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19.  

Εσ.Διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Υφυπουργού
-Γραφείο Γεν.Γραμματέα ΠΕ,ΔΕ & ΕΑΕ
-Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄ 

                           

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε. Δ.Ε. & Ε.Α.Ε.
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