
                                                              

                                                 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 --- 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 --- 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Μαρούσι, 25/10/2022 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Προς τους/τις Διευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων 
 
 
Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 

Νεολαίας (ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), σε 

συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), πραγματοποιεί έρευνα με 

τίτλο «Αντίληψη της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο». Η έρευνα 

εντάσσεται στον εθνικό προγραμματισμό δράσεων της ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν ως Εθνικού 

Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Έτους στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 

και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει λάβει έγκριση από το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την υπ’ αριθμ. 31/26-05-2022 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ, καθώς 

και από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΚΚΕ με αρ. πρωτ. 13/20-10-2022.  

Στην έρευνα συμμετέχουν οι μαθητές/τριες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε όλη 

την Ελληνική επικράτεια. Το σχολείο σας έχει επιλεγεί μέσω τυχαίας δειγματοληψίας 

από το σύνολο των 1.321 Λυκείων της χώρας.  

Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν και αφού προσκομίσουν στο 

σχολείο έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων. Το ερωτηματολόγιο είναι ψηφιακό 

και συμπληρώνεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του σχολείου στη διάρκεια μίας 

διδακτικής ώρας που θα ορίσετε εσείς. Σε επόμενη επικοινωνία μας θα σας σταλεί ο 

ηλεκτρονικός σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο, ενώ μπορείτε να ορίσετε έναν 

καθηγητή/τρια ο/η οποίος/α θα μπορεί να έρθει σε επαφή με την Ομάδα Έργου για 

επίλυση τυχόν ζητημάτων.    

 

http://www.gsae.edu.gr/el/evropaiko-etos-neolaias-eyy2022
https://www.ekke.gr/
https://www.ekke.gr/research/project/ipo-ergo-2-antilipsi-tis-dimokratias-sti-lipsi-apofaseon-sto-scholio
https://youth.europa.eu/year-of-youth_el


                                                              

                                                 

 

 

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η έρευνα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, όπως ο Γενικός 

Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) και ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας 

της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Οι μαθητές/τριες 

μπορούν να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην έρευνα, καθώς και να αποσυρθούν από 

αυτή κατά τη διάρκειά της.  

Η συμβολή σας στη μελέτη είναι σημαντική ώστε η χώρα μας να συμμετέχει ενεργά στις 

δράσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, καθώς και στις δράσεις της εθνικής 

εκστρατείας για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης 

“Democracy Here | Democracy Now”. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε με τα αποτελέσματα 

να κατανοήσουμε καλύτερα τις απόψεις των νέων εφήβων, ενώ τα στοιχεία που θα 

προκύψουν θα είναι χρήσιμα τόσο για τη σχολική κοινότητα όσο και για τους κοινωνικούς 

ερευνητές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η ερευνητική ομάδα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με όσα 

προαναφέρθηκαν. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη συμβολή σας 

στην επίτευξη του σημαντικού αυτού εγχειρήματος.  

 

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 

Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας 
 
 
 
 
 
                     Γεώργιος Βούτσινος 

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Ειδικής Αγωγής 
 
 
 
 
             
                  Αλέξανδρος Κόπτσης         

 

 
Επικοινωνία: Ελένη Νικηφόρου (ΓΓ ΑΒΕΕΑ) 
Τηλ.:  210 3443448 
E-mail:  enikiforou@minedu.gov.gr 
 
Για τεχνικά ερωτήματα σχετικά με τη διαδικτυακή συμπλήρωση:  

nklironomos@ekke.gr  

https://www.ekke.gr/centre/privacy_policy
https://www.ekke.gr/centre/privacy_policy
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mailto:nklironomos@ekke.gr

		2022-10-25T11:01:25+0300
	Georgios Chouliaras




