
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 1434 Λευκωσία. 
Τηλ. 22800600 φαξ:22 428277 Ιστοσελίδα http://www.moec.gov.cy 

___________________________________________________________________ 
 

 
 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Aρ. Φακ.: Π.Ι. 7.4.01.67 

Αρ. Τηλ. 22402466, 22402487 
Αρ. Φαξ. 22402394 
E-mail: moysi.m@cyearn.pi.ac.cy 
 nicolaidou.n@cyearn.pi.ac.cy 
 

15 Φεβρουαρίου 2022 
 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

Διευθυντές/Διευθύντριες  

      Δημόσιων και Ιδιωτικών  

Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και    

Σχολείων Μέσης Γενικής και 

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 

Θέμα:  Α. Υπενθύμιση για συμμετοχή στη Β΄ Φάση της Έρευνας Σχετικά με το 
Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19) 

Β. Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση για τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες 
Εκπαιδευτικούς 

 
Α.  Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου (ημερ. 
22/12/2021, ypp13365) υπενθυμίζεται ότι έχει αρχίσει η συλλογή δεδομένων της Β΄ 
Φάσης της έρευνας, η οποία, διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) με κύριο ερευνητή τον Δρα Κώστα Φάντη, Αναπλ. 
Καθηγητή Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου (ΠΚ).   
 
Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη Β΄ Φάση συλλογής δεδομένων καλούνται να 
συμμετάσχουν: 
(α) όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί και Διευθυντές/Διευθύντριες,  
(β) όλοι/όλες οι μαθητές/μαθήτριες (από 10 ετών και άνω), 
(γ) και όλοι οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών ηλικίας 4 ετών και άνω,  
με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τα οποία είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, 
μέσω διαδικτύου. 
 
Τονίζεται ότι καλούνται όλες οι σχολικές μονάδες να λάβουν μέρος στη Β΄ Φάση της 
παρούσας έρευνας, ανεξάρτητα αν έχουν λάβει ή όχι μέρος στην Α΄ Φάση. 

 

Ως Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών μονάδων, αν δεν το έχετε ήδη πράξει, 
παρακαλείσθε όπως προβείτε  άμεσα στις ενέργειες για  

(α) ενημέρωση και ενθάρρυνση των δυνητικών συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και  

(β)  ορισμό Συντονιστή/Συντονίστριας εκπαιδευτικού, βάσει των οδηγιών της 
προηγούμενης εγκυκλίου. 

 

Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων  θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2022. 

http://www.moec.gov.cy/
mailto:moysi.m@cyearn.pi.ac.cy
mailto:nicolaidou.n@cyearn.pi.ac.cy


 

 
Γίνεται ι σ χ υ ρ ή  σύσταση όπως χρησιμοποιήσετε τ ο υ ς  επιπρόσθετους 
τρόπους ηλεκτρονικής και δια ζώσης προώθησης των πληροφοριών και του 
υπερσυνδέσμου (link) για την έρευνα. 

Β.  Στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική 
συνάντηση,  σε εργάσιμο χρόνο, για τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες 
Εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/oποίες καλούνται να συμμετάσχουν στη μία από τις δύο 
συναντήσεις, είτε στις 18/02/2022 ή στις 25/02/0222, ώρα: 09:30-10:30. Ο 
σύνδεσμος της συνάντησης θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση των σχολείων.  

Η πιο πάνω συνάντηση θα αφορά στις διαδικασίες της έρευνας, καθώς και σε λύση 
αποριών από την επιστημονική ομάδα. 

Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ) (pavis@cyearn.pi.ac.cy.) και 
συγκεκριμένα, οι λειτουργοί, κ. Μαργαρίτα Μωυσή (22402466, 
moysi.m@cyearn.pi.ac.cy) και κ. Νίκη Νικολαΐδου (22402487, 
nicolaidou.n@cyearn.pi.ac.cy) παραμένουν στη διάθεσή σας για περισσότερες 
διευκρινίσεις. Πληροφορίες, επίσης, θα παρέχονται από το Εργαστήριο Αναπτυξιακής 
Ψυχοπαθολογίας του ΠΚ, στο τηλέφωνο 22892060. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής Δημοτικής    

Εκπαίδευσης 

 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 

Διευθυντής Μέσης  

Γενικής Εκπαίδευσης 

 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

Διευθυντής Μέσης 

Τεχνικής και 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης 

 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 

Διευθύντρια 

Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 
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