
   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
Θέμα: «Επικαιροποίηση ερωτηματολογίου έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη για την 
καταγραφή της γνώµης µαθητών/τριών επιλεγµένων Γυµνασίων και Λυκείων της χώρας, 
σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων στη Δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση» 

  

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ13.1/38374/Δ2/07-03-2017 εγγράφου μας με θέμα: 

«Έγκριση έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη για την καταγραφή της γνώµης µαθητών/τριών 

επιλεγµένων Γυµνασίων και Λυκείων της χώρας, σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των 

µαθητικών κοινοτήτων στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση» σας διαβιβάζουμε το 

επικαιροποιημένο ερωτηματολόγιο για τις μαθητικές κοινότητές, το οποίο αντικαθιστά το 

ερωτηματολόγιο που εστάλη με το ανωτέρω έγγραφό μας, καθώς  και την επιστολή του 

Συνηγόρου προκειμένου να διαβαστεί στους/στις μαθητές/τριες πριν τη συζήτηση στην τάξη και 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  Ο πίνακας excel όπου θα καταγραφεί το σύνολο των 

απαντήσεων του σχολείου θα αποσταλεί στον Συνήγορο του Πολίτη/Συνήγορο του Παιδιού (στη 

διεύθυνση cr@synigoros.gr ) µε θέμα: Μαθητικές Κοινότητες. Η έρευνα θα διεξαχθεί από 07-03-

2017  έως 07-04-2017. 

Υπενθυμίζουμε ότι η υλοποίηση της έρευνας έχει εγκριθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
1. Η έρευνα να διεξαχθεί χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών 

μονάδων,  

2. Να τηρηθεί η ανωνυμία των μαθητών και ο σεβασμός στα προσωπικά τους δεδομένα, 

Να διατηρηθεί μέχρι………….. 
Βαθμός Ασφαλείας 
Βαθ. Προτερ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Μαρούσι, 08-03-2017 
Αρ. Πρωτ. Φ13.1/39492/Δ2 
 
ΠΡΟΣ: 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

2. Δ/ΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ 

3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ 
(Μέσω των οικείων Δ/νσεων)  
 

ΚΟΙΝ: 
Συνήγορο του Πολίτη/ Συνήγορο του Παιδιού 
cr@synigoros.gr  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

----- 
 

  

 

 

 

Ταχ. δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180, Μαρούσι 
Πληροφορίες: Α. Βάρλα (Δ.Ε.) 
                 Χ. Αρβανίτη  
            Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο: 210 344 3272,2242 (Δ.Ε.) 
   210 344 2212 (Π.Ε.) 
Email: t05sded@minedu.gov.gr  
 

mailto:cr@synigoros.gr
mailto:cr@synigoros.gr
mailto:t05sded@minedu.gov.gr


3. Να προηγηθεί ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή 

των μαθητών στην καταγραφή δεν είναι υποχρεωτική. 

Για πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213-
1306703 και 213-1306605. 
 
Συν.: τρία (3) αρχεία pdf (οδηγίες υλοποίησης, επιστολή για μαθητές και επικαιροποιημένο 
ερωτηματολόγιο) και ένα (1) αρχείο Excel (Πίνακας Απαντήσεων) 

     
  
        

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα (ipantis@minedu.gov.gr) 
2. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 

(genikidiefsp@minedu.gov.gr)  
3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης– Τμήμα Β΄ 

(depek_merimna@minedu.gov.gr)  
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. – 

Τμήμα Γ΄ (t05sde9@minedu.gov.gr)  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 
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