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         Ανατολικής & Δυτικής Αττικής, 
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ΘΕΜΑ : Έγκριση επέκτασης διεξαγωγής έρευνας 

Σχετικά έγγραφα: το σχετικό 69482/Δ1 

 

Απαντώντας σε αίτημά σας για χρονική επέκταση εγκεκριμένης έρευνας με τίτλο «Στάθμιση τεστ 

διάγνωσης και ταξινόμησης δυσλεξίας κατά τη σχολική ηλικία», σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με 

την με αριθ. 19/27-04-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εγκρίνεται η διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας για 

το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2018 καθώς και η προσθήκη σχολείων από τις 

αναφερθείσες εκπαιδευτικές περιφέρειες,  με τις εξής προϋποθέσεις: 

α)Η  έρευνα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ. 

Φ15/197112/204956/Δ1/24-11-2017 έγγραφο που αφορά στην έγκρισή της από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, για το σχολικό έτος 2017-2018,  

β) να τηρηθεί η προβλεπόμενη επιστημονική δεοντολογία έρευνας, όσον αφορά στην 

προαιρετική συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθώς και στη διασφάλιση των 

προσωπικών τους δεδομένων και 

γ) να κατατεθεί ηλεκτρονικό αντίτυπο της ερευνητικής εργασίας σε ψηφιακό δίσκο στο 

πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής , καθώς επίσης και η ενυπόγραφη, σύμφωνη ή 

όχι, γνώμη της ερευνήτριας για το αν επιτρέπει στο Ι.Ε.Π. να προβεί σε ηλεκτρονική ανάρτηση της 
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ερευνητικής εργασίας. Το αντίτυπο, αφού κατατεθεί στο πρωτόκολλο, θα διαβιβασθεί αρμοδίως στη 

Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. 

Επισημαίνεται ότι το συνημμένο υλικό της έρευνας θα φυλάσσεται στο αρχείο του Ι.Ε.Π. για δύο 

χρόνια από την ημερομηνία συζήτησής της στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά θα καταστρέφεται με 

ευθύνη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης. 

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, 

παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους. 

 
Συν.:  3 σελ. 
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