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ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ 
ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΤΑΜΕΛΟ 

ΕΙΔΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΘ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ Β1 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

Μαροφςι, 03-10-2014 
Αρ. πρωτ.: 9103 

Σαχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37   

ΠΡΟ:  
1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ 

τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 
2. Ρρόεδρουσ και μζλθ ΕΣΥΔΡ 

και μζςω αυτϊν: 

1. Μζλθ ΡΟΔΡ 

2. Δ/νςεισ Ρ.Ε. & Δ.Ε. τθσ χϊρασ 

(ζδρεσ τουσ) 

3. Δθμόςια Δθμοτικά Σχολεία, 

Γυμνάςια και Λφκεια τθσ χϊρασ 

(μζςω Δ/νςεων Ρ.Ε. & Δ.Ε) 

4. Μζλθ ΟΔΡ Δθμόςιων Δθμοτικϊν 

Σχολείων, Γυμνάςιων και Λυκείων 

τθσ χϊρασ 

5. Σιβιτανίδειοσ Δθμόςια Σχολι 

Τεχνϊν και Επαγγελμάτων  

6. Συντονιςτικό Γραφείο Μειονοτικϊν 

Σχολείων 

 
KOIN:  
1. ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ»  
2. Δ/νςθ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ - ΥΡΑΛΚ 
3. Δ/νςθ Σπουδϊν Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ -  ΥΡΑΛΚ 
4. Διεφκυνςθ ΣΕΡΕΔ- ΥΡΑΛΚ 
5. Υπευκφνουσ Αγωγισ Υγείασ (μζςω Δ/νςεων 

Ρ.Ε. & Δ.Ε) 
6. Υπευκφνουσ Συμβουλευτικϊν Στακμϊν 

Νζων (μζςω Δ/νςεων Ρ.Ε. & Δ.Ε) 

Σ.Κ. - Πόλθ : 151  80 -  Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα : www.eye.minedu.gov.gr  
Πλθροφορίεσ : Κωνςταντίνα Δθμθτρακά 

dimitraka@minedu.gov.gr  
Μαρία Φαϊτάκθ  
mfaitaki@minedu.gov.gr  

Σθλζφωνο : 210 3442129 
210 3443324 

Fax : 210 3442153 

 

 

ΘΕΜΑ: Εγκφκλιοσ Τλοποίθςθσ των Πράξεων «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Πρόλθψθσ και 

Αντιμετϊπιςθσ φαινόμενων τθσ χολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ (ΒΕ) ςτουσ Άξονεσ 

Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3» του ΕΠ «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», ςχολικοφ ζτουσ 

2014-2015. 

http://www.eye.minedu.gov.gr/
mailto:mkoni@minedu.gov.gr
mailto:mfaitaki@minedu.gov.gr
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Θ Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων (ΥΡΑΛΚ), ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Ρράξεων που αναφζρονται ανωτζρω 

Καλεί  

 

1. Τα μζλθ των ομάδων εργαςίασ «ΕΣΥΔΡ» (Επιτροπζσ Συντονιςτϊν Δράςεων Ρρόλθψθσ), όπωσ ζχουν 

ςυςτακεί με τθν υπ. αρικμ. πρωτ. 6480/01-07-2014 (ΦΕΚ 416/ΥΟΔΔ/16-07-2014) Υπουργικι 

Απόφαςθ, και κάκε τροποποίθςθ αυτισ 

2. Τα μζλθ των ΡΟΔΡ (Ρεριφερειακζσ Ομάδεσ Δράςεων Ρρόλθψθσ), όπωσ ζχουν ςυςτακεί με τισ 

αντίςτοιχεσ αποφάςεισ των Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ και κάκε 

τροποποίθςθ αυτϊν 

3. Τα μζλθ των ΟΔΡ (Ομάδεσ Δράςεων Ρρόλθψθσ) των Δθμόςιων Δθμοτικϊν χολείων, Γυμνάςιων 

και Λυκείων τθσ χϊρασ, όπωσ ζχουν οριςτεί με τθν αντίςτοιχθ απόφαςθ του ςυλλόγου 

διδαςκόντων τθσ ςχολικισ τουσ μονάδασ και ζχουν καταγραφεί ςτο ςχετικό πρακτικό, και κάκε 

τροποποίθςθ αυτισ.  

 

Να προχωριςουν: 

α) ςτθν θλεκτρονικι καταχϊρθςθ και διαχείριςθ των μελϊν του δικτφου πρόλθψθσ και 

αντιμετϊπιςθσ τθσ ςχολικι βίασ και του εκφοβιςμοφ και  

β) ςτθν οργάνωςθ τθσ δράςθσ τουσ για το ςχολικό ζτοσ 2014 -2015, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα κατωτζρω.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Α’: 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΘ ΧΟΛΙΚΘ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ. 

Σε ςυνζχεια τθσ υπ. αρ. πρωτ. 4077/28-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΛ09-ΡΝ7) εγκφκλιου υλοποίθςθσ των Ρράξεων, 

ζχει ξεκινιςει, από το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ, θ Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και 

Αντιμετϊπιςθσ φαινόμενων τθσ Σχολικισ Βίασ και εκφοβιςμοφ. Ιδθ, ζχουν ςυςτακεί με τισ αντίςτοιχεσ 

διοικθτικζσ πράξεισ: 

 Οι 13 Επιτροπζσ Συντονιςτϊν Δράςεων Ρρόλθψθσ (ΕΣΥΔΡ)  

 Οι 13 Ρεριφερειακζσ Ομάδεσ Δράςεων Ρρόλθψθσ (ΡΟΔΡ) 

 Οι Ομάδεσ Δράςεων Ρρόλθψθσ (ΟΔΡ), για ςχεδόν το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων τθσ 

χϊρασ.  

Ρεριςςότερεσ πληροφορίεσ για τη ςφςταςη και τισ αρμοδιότητεσ του Δικτφου μπορείτε να βρείτε ςτην 

ιςτοςελίδα των Ρράξεων www.stop-bullying.gr  

Για τθν ολοκλιρωςθ ςφςταςθσ του Δικτφου, κα πρζπει όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ που δεν ζχουν 

ςυςτιςει Ομάδα Δράςεων Πρόλθψθσ (ΟΔΠ), να ςυςτιςουν άμεςα, μζχρι και τθ Δευτζρα 13 

Οκτωβρίου 2014, με ςυνεδρίαςθ και πρακτικό του ςυλλόγου διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

Για τισ ςχολικζσ μονάδεσ που επικυμοφν να ορίςουν πάνω από δυο εκπαιδευτικοφσ, ζχει δοκεί θ 

δυνατότθτα ςτθ φόρμα καταγραφισ να οριςτοφν επιπλζον ζωσ δυο εκπαιδευτικοί ωσ 

αναπλθρωματικοί.  

Επιςθμαίνεται ότι ςε πρϊτθ φάςθ, μόνο οι δυο αρχικά οριςκζντεσ εκπαιδευτικοί κα μπορζςουν να 

παρακολουκιςουν τθν εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ. Ραρόλα αυτά, το εκπαιδευτικό υλικό και το 

πρόγραμμα ςπουδϊν κα είναι διακζςιμα ςτο ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ. 

Οι αρμοδιότητεσ των ΕΣΥΔΡ περιγράφονται ςτην Υπουργική Απόφαςη ςφςταςήσ τουσ, όπωσ κάθε φορά 

ιςχφει. Οι αρμοδιότητεσ των ΡΟΔΡ και των ΟΔΡ περιγράφονται αναλυτικά ςτην υπ. αριθμ. πρωτ. 

4077/28-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ09-ΡΝ7) εγκφκλιο υλοποίηςησ των Ρράξεων. Ο προγραμματιςμόσ των 

εργαςιϊν τουσ για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 περιγράφεται αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ τθσ παροφςασ 

εγκυκλίου.  

http://www.stop-bullying.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β’:  

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ ΡΟΛΘΨΘΣ & ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΩΝ 

ΦΑΛΝΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΛΚΘΣ ΒΛΑΣ ΚΑΛ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΥ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΦΟΜΑ ΚΑΤΑΧΩΙΣΗΣ ΕΣΥΔΡ & ΡΟΔΡ 

Για τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ των ομάδων του δικτφου, ζχει καταςκευαςτεί ειδικι Σελίδα 

Διαχείριςησ Μελϊν του Δικτφου Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ των Φαινομζνων Σχολικήσ Βίασ και 

Εκφοβιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με το ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ», ςτον εξισ ςφνδεςμο:  

http://stop-bullying.sch.gr/admin 

ι και μζςω του site 

www.stop-bullying.gr  

Στθ ςελίδα αυτι οι γραμματείσ των ΕΤΔΠ, αφοφ ςυνδεκοφν ςτο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο (ΠΔ), 

μποροφν να καταχωρίςουν και να διαχειριςτοφν τα μζλθ των ΡΟΔΡ και τα ςχολεία ευκφνθσ που τουσ 

αντιςτοιχοφν, ςφμφωνα πάντα με τισ αποφάςεισ ςφςταςθσ των ΡΟΔΡ που ζχουν εκδοκεί ανά 

περιφζρεια.  

Οι γραμματείσ των ΕΤΔΠ, κα πρζπει,  

α) να ανοίξουν λογαριαςμό ςτο ΡΣΔ, (ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν) μζςω τθσ ςελίδασ 

http://register.sch.gr/teachers/και ςτθ ςυνζχεια 

β) να καταχωρίςουν τα μζλθ των ΠΟΔΠ και τα ςχολεία που τουσ αντιςτοιχοφν, ςφμφωνα με τθν 

απόφαςθ οριςμοφ τθσ ΡΟΔΡ από τον αντίςτοιχο Ρεριφερειακό Διευκυντι, μζχρι και τθ Δευτζρα 13 

Οκτωβρίου 2014.  

Για να καταχωριςτοφν οι ΡΟΔΡ, κα πρζπει να ζχουν Αρικμό Μθτρϊου και να διακζτουν λογαριαςμό 

πρόςβαςθσ ςτο ΡΣΔ. Σε περίπτωςθ που δεν ζχουν μποροφν να αποκτιςουν λογαριαςμό ςτο ΡΣΔ μζςω 

τθσ ςελίδασ http://register.sch.gr/teachers/.  

 

Εντόσ τθσ ςελίδασ, υπάρχει ςχετικό εγχειρίδιο χριςθσ.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΦΟΜΑ ΚΑΤΑΧΩΙΣΗΣ ΟΔΡ 

Στθ ςελίδα http://stop-bullying.sch.gr/admin λειτουργεί φόρμα καταχϊριςθσ  των Ομάδων Δράςθσ 

Ρρόλθψθσ (ΟΔΡ). Ρρόςβαςθ ςε αυτιν τθ ςελίδα ζχουν οι ςχολικζσ μονάδεσ, μζςω του λογαριαςμοφ 

τουσ ςτο ΡΣΔ. Ωσ χριςτθσ του επίςθμου λογαριαςμοφ του ςχολείου τουσ, οι εκπαιδευτικοί – μζλθ ΟΔΡ 

μποροφν μζχρι και τθ Δευτζρα 13 Οκτωβρίου 2014 να: 

http://stop-bullying.sch.gr/admin
http://www.stop-bullying.gr/
http://register.sch.gr/teachers/
http://register.sch.gr/teachers/
http://stop-bullying.sch.gr/admin
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 δθλϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν ΟΔΡ του ςχολείου τουσ 

 δθλϊςουν μζχρι 2 αναπλθρωματικοφσ εκπαιδευτικοφσ (προαιρετικό) 

Για να γίνει αυτό, κα πρζπει να γνωρίηουν τον Αρικμό Μθτρϊου των εκπαιδευτικϊν και να διακζτουν 

λογαριαςμό πρόςβαςθσ ςτο ΡΣΔ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ μποροφν να αποκτιςουν λογαριαςμό ΡΣΔ 

μζςω τθσ ςελίδασ http://register.sch.gr/teachers/ και ςτθ ςυνζχεια να δθλωκοφν ωσ ΟΔΡ.  

 να δθλϊςουν τθ μθ ςυμμετοχι του ςχολείου τουσ ςτθ δράςθ.  

ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ απαιτείται να καταχωριςτεί ο αρικμόσ του Πρακτικοφ του ςυλλόγου 

διδαςκόντων, κακϊσ και κάκε τροποποίθςθ αυτοφ.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

Στον ιςτότοπο www.stop-bullying.gr λειτουργεί θ ιςτοςελίδα των Ρράξεων.  

Πλοι οι ενδιαφερόμενοι και ωφελοφμενοι των πράξεων με μια απλι πρόςβαςθ ςτθν πφλθ, μποροφν να 

ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ: 

• Ραρουςίαςθ του φαινομζνου τθσ ςχολικισ βίασ 

• Ρλθροφορίεσ για τθν Ρράξθ και τα μζλθ του Δικτφου (ΚΕΕ, ΟΔΕ, ΕΣΥΔΡ, ΡΟΔΡ, ΟΔΡ) 

• Ανακοινϊςεισ  

• Επιςτθμονικά άρκρα, μελζτεσ 

• Ενθμερωτικό υλικό για τον μακθτι, τουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ (θ ενότθτα αυτι κα 

τεκεί ςε λειτουργία ςφντομα) 

• Χριςιμουσ Συνδζςμουσ  

• Στατιςτικά και άλλα ςτοιχεία 

• Σφνδεςμο επικοινωνίασ με τθν ΕΥΕ ΕΔ /ΥΡΑΛΚ  

• Σφνδεςμο επικοινωνίασ με τθν Κεντρικι Επιςτθμονικι Επιτροπι (ΚΕΕ) 

• Καλζσ πρακτικζσ  

• Κεςμικό/Νομικό Ρλαίςιο κ.ά. 

 

Θ ιςτοςελίδα λειτουργεί επιπλζον ωσ ςυνεργατικό Περιβάλλον για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ 

επιμόρφωςθσ, για τα άτομα που εμπλζκονται (μζλθ ΕΣΥΔΡ, ΡΟΔΡ, ΟΔΡ). Αναλυτικά προβλζπεται: 

• Σφνδεςθ των μελϊν του δικτφου με τον λογαριαςμό τουσ ςτο Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο 

• Ρροφίλ  

• Δθμιουργία και διαχείριςθ θλεκτρονικϊν ομάδων ςυνεργαςίασ 

http://stop-bullying.sch.gr/admin/odp/edit
http://stop-bullying.sch.gr/admin/odp/edit
http://register.sch.gr/teachers/
http://stop-bullying.sch.gr/admin/odp/nopart
http://www.stop-bullying.gr/
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• Ρεριοχζσ ςυηιτθςθσ που κα επιτρζπουν ςτθν θλεκτρονικι κοινότθτα τθν ανταλλαγι απόψεων 

• Δθμιουργία Εκδθλϊςεων  

• Ανταλλαγι και διαχείριςθ αρχείων 

Θ λειτουργία αυτι κα είναι διακζςιμθ για τθν ζναρξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ, τθν οποία 

και κα υποςτθρίηει.  

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ’: ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ ΓΛΑ ΤΟ ΣΧΟΛΛΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ  

Το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ απευκφνεται ςε περίπου 420 ςτελζχθ εκπαίδευςθσ (μζλθ ΕΤΔΠ, μζλθ 

ΠΟΔΠ) και, κατά μζγιςτο, ςε 16.500 εκπαιδευτικοφσ (μζλθ ΟΔΠ). Θ επιμόρφωςθ κα υλοποιθκεί με τθ 

μζκοδο του “Blended Learning”, μζςω μιασ επιμορφωτικισ θμερίδασ (δια ηϊςθσ εκπαίδευςθ) κακϊσ 

και μζςω ειδικισ πλατφόρμασ Moodle (εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ) και τθν υποςτιριξθ του ΛΤΥΕ 

«ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ». 

Θ επιμόρφωςθ κα υλοποιθκεί ςε δυο κφκλουσ:  

 ο Αϋκφκλοσ κα αφορά τθν δια ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ των μελϊν ΕΣΥΔΡ και 

ΡΟΔΡ 

 ο Βϋ κφκλοσ κα αφορά τθν εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ των μελϊν ΟΔΡ. Επιμορφωτζσ τουσ κα 

είναι τα μζλθ ΡΟΔΡ, ςφμφωνα με τθν κατανομι των ςχολικϊν μονάδων που περιγράφεται 

αναλυτικά ςτισ αποφάςεισ ςφςταςι τουσ.  

Α’ ΚΤΚΛΟ:  

 1 επιμορφωτικι θμερίδα/διθμερίδα, θ οποία κα διεξαχκεί ςτθν Ακινα για τα μζλθ ΕΣΥΔΡ και 

ΡΟΔΡ.  

 1 πρόγραμμα εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ για τα μζλθ ΕΣΥΔΡ και ΡΟΔΡ, μζςω τθσ 

πλατφόρμασ του ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ», με διάρκεια 50 ϊρεσ.  

Β’ ΚΤΚΛΟ:  

 1 πρόγραμμα εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ για τα μζλθ ΟΔΡ, μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΛΤΥΕ 

«ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ», με διάρκεια 50 ϊρεσ.  

ΑΔΑ: 64ΕΜ9-ΕΘΘ
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Χρονοδιάγραμμα επιμόρφωςθσ 

Διευκρινίηεται ότι τα προγράμματα επιμόρφωςθσ κα διεξαχκοφν ενδεικτικά κατά το πρϊτο 4μθνο του 

ζτουσ 2015. Ο ακριβισ χρόνοσ διεξαγωγισ κα οριςτικοποιθκεί μετά από ςυνεργαςία όλων των 

εμπλεκομζνων (ΕΥΕ ΕΔ/ΥΡΑΛΚ, ανάδοχοσ επιμόρφωςθσ, ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ»).  

Σχθματικά:  

ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΕΡΛΜΟΦΩΣΘΣ 
ΕΡΛΜΟΦΩΤΘΣ ΕΡΛΜΟΦΟΥΜΕΝΟΛ ΩΕΣ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΟΡΟΣ 

ΧΟΝΟΣ 

ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ 

ΔΛΑ ΗΩΣΘΣ 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ: 1 

ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΘ 

ΘΜΕΛΔΑ/ΔΛΘΜΕ

ΛΔΑ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ-ΚΕΕ- 

ΛΤΥΕ ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ 

ΜΕΛΘ ΕΣΥΔΡ & 

ΡΟΔΡ 
8/16 1 ΑΚΘΝΑ 

ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

2014 

ΕΞ’ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ Α’ 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΛ 

ΛΤΥΕ ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ 

ΜΕΛΘ ΕΣΥΔΡ & 

ΡΟΔΡ 
50 

ΡΕΛΡΟΥ 20 

ΤΜΘΜΑΤΑ 

ΘΛ. 

ΡΛΑΤΦΟ

ΜΑ 

Α’ 4ΜΘΝΟ 2015 

ΕΞ’ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ Β’ 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΡΟΔΡ (ΜΕ ΤΘΝ 

ΕΡΟΡΤΕΛΑ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΛ 

ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΓΑΣΛΑΣ ΛΤΥΕ 

ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ) 

ΕΩΣ 16.500 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΛ – 

ΜΕΛΘ ΟΔΡ 

50 
ΡΕΛΡΟΥ 40 

ΤΜΘΜΑΤΑ 

ΘΛ. 

ΡΛΑΤΦΟ

ΜΑ 

ΕΩΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 

2015 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ - ΕΝΗΜΕΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ 

Θ ΕΥΕ ΕΔ /ΥΡΑΛΚ φςτερα από δθμόςιο διαγωνιςμό, ζχει ανακζςει ςε ανάδοχο τθν Εκπόνθςθ του 

Επιμορφωτικοφ, Εκπαιδευτικοφ και Ενθμερωτικοφ Υλικοφ και του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 

Επιμόρφωςθσ. Το ςφνολο αυτοφ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κα είναι διακζςιμο και ςτθν ιςτοςελίδα 

των Ρράξεων για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ.  

Συγκεκριμζνα προβλζπονται:  

 Επιμορφωτικό Υλικό για ςτελζχθ εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικοφσ ςε ψθφιακι και ζντυπθ 

μορφι. 

 Ρρόγραμμα Σπουδϊν -Οδθγόσ Επιμορφωτι 

 Φάκελοσ υλικοφ για Μακθτζσ 

 Φάκελοσ υλικοφ για Γονείσ 

 Οδθγόσ Διαχείριςθσ περιςτατικϊν Σχολικι Βίασ και Εκφοβιςμοφ (ςε ζντυπθ μορφι) 

ΑΔΑ: 64ΕΜ9-ΕΘΘ
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 Σχολικά Ριλοτικά Ρρογράμματα (project) 

 Εργαλεία ζρευνασ για τθν ανίχνευςθ καταγραφι και παρακολοφκθςθ του φαινομζνου  

 Μελζτθ Διερεφνθςθσ ςφγχρονων όψεων τθσ ςχολικισ βίασ και του εκφοβιςμοφ ςτο ελλθνικό 

ςχολείο 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΑΞΕΩΝ  

Α. Πρόδρομεσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ  

Οι Ρρόδρομεσ Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ – ενθμζρωςθσ, πραγματοποιοφνται πριν τθν υλοποίθςθ τθσ 

επιμόρφωςθσ. Με τθ ςυνδρομι τθσ Κεντρικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ (ΚΕΕ) ζχουν υλοποιθκεί ιδθ 3 

Ρρόδρομεσ δράςεισ (2 ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ και 1 ςτθν Ρεριφζρεια του Νοτίου Αιγαίου). Οι 

πρόδρομεσ δράςεισ ςυμβάλλουν ευαιςκθτοποίθςθ – ενθμζρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςε 

κζματα ςχολικισ βίασ, ενθμερϊνουν για τισ δράςεισ του ζργου και παρουςιάηουν νζεσ επιςτθμονικζσ 

προςεγγίςεισ. Μζχρι και τθν ζναρξθ τθσ επιμόρφωςθσ (αρχζσ του 2015) κα προγραμματιςτοφν 

πρόδρομεσ δράςεισ και ςτισ υπόλοιπεσ Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ, ςε ςυνεργαςία με τισ κατά τόπουσ 

ΕΣΥΔΡ.  

 

Β. Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ – ενθμζρωςθσ μετά τθν υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ  

Μετά το πζρασ τθσ επιμόρφωςθσ, τα μζλθ των ΕΣΥΔΡ, των ΡΟΔΡ και των ΟΔΡ κα λειτουργιςουν ωσ 

πολλαπλαςιαςτζσ και φορείσ ευαιςκθτοποίθςθσ, ενθμζρωςθσ και επιμόρφωςθσ τθσ ευρφτερθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ), μζςω αντίςτοιχων δράςεων όπωσ: 

- Δράςεισ ενθμζρωςθσ και επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν από τισ ΟΔΡ, ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ  

- Οργάνωςθ δραςτθριοτιτων από τουσ εμπλεκόμενουσ ςτο δίκτυο (Ομάδεσ Δράςεων Ρρόλθψθσ 

ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ, Σχολικϊν Μονάδων, δίκτυο ςυνεργαηόμενων φορζων), όπωσ ομιλίεσ, 

διαλζξεισ, προβολι ταινιϊν, επικοινωνία με τουσ γονείσ και ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ 

φορείσ. 

 

Γ.  Ζργο Δθμοςιότθτασ των υντονιςτϊν Δράςεων Πρόλθψθσ χολικισ Βίασ  

Οι Συντονιςτζσ Δράςεων Ρρόλθψθσ, ζχουν ιδθ αναπτφξει δράςεισ δθμοςιότθτασ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ περιφζρειεσ αρμοδιότθτάσ τουσ, και πολλζσ από αυτζσ ζχουν 

καταγραφεί ςτισ ιςτοςελίδεσ των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ. Στο πλαίςιο του παρόντοσ 
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ζργου, καλοφνται να ςυνεχίςουν τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ για το κζμα τθσ 

ςχολικισ βίασ, αυτι τθ φορά υποβοθκοφμενοι από τισ ΟΔΠ, με βάςθ τθ ςυχνότθτα των περιςτατικϊν 

και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ τουσ για πλθροφόρθςθ και πρόλθψθ.  

 

Δ. Δράςεισ Δθμοςιότθτασ των Πράξεων από τθν ΕΤΕ ΕΔ/ΤΠΑΙΘ 

Θ ΕΥΕ ΕΔ κα ςυμβάλλει ςτθν προβολι και τθ δθμοςιότθτα των Ρράξεων με τουσ εξισ τρόπουσ:  

 Ραραγωγι και προβολι οπτικοακουςτικοφ κοινωνικοφ μθνφματοσ (τθλεοπτικό ςποτ), ςε 

τθλεοπτικά και διαδικτυακά Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ).  

 Αναπαραγωγι αφίςασ και διανομι τθσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

 Δθμιουργία θλεκτρονικϊν newsletters και προϊκθςι τουσ, ςε φορείσ ςυναφείσ με το ςτόχο 

και το αντικείμενο υλοποίθςθσ των Ρράξεων. 

 Διαμόρφωςθ Δελτίων Τφπου και άρκρων και προϊκθςι τουσ για καταχϊρθςθ ςε 

εκπαιδευτικοφσ και ειδθςεογραφικοφσ διαδικτυακοφσ ιςτότοπουσ. 

Ε. Σιρθςθ κανόνων Δθμοςιότθτασ  

Στο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ εγκυκλίου περιγράφεται αναλυτικά θ υποχρεωτικι τιρθςθ των 

κανόνων δθμοςιότθτασ του ΕΣΡΑ 2007-2013 από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτισ Ρράξεισ.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΙΟΔΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

& ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ.  

Μζςω των ΟΔΡ και υπό τον ςυντονιςμό των ΕΣΥΔΡ, κα γίνεται ςυςτθματικι διεξαγωγι εκτιμιςεων ςε 

επίπεδο Σχολικισ Μονάδασ για τον κακοριςμό τθσ ςυχνότθτασ του φαινόμενου τθσ ςχολικισ βίασ, του 

τρόπου και του τόπου εμφάνιςισ του, του τρόπου αλλθλεπίδραςθσ των μακθτϊν και των ενθλίκων 

(εκπαιδευτικοί, γονείσ) και τθν αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων του. 

Κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 κα υπάρξει ςυςτθματικι καταγραφι του φαινομζνου που κα 

διεξαχκεί ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ από τισ ΟΔΡ ςτθν πρωτοβάκμια και ςτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ με νζο ειδικό προςαρμοςμζνο ερωτθματολόγιο, το οποίο κα εκπονιςει και κα ειςθγθκεί θ 

Κεντρικι Επιςτθμονικι Επιτροπι (ΚΕΕ).  

Θ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων κα γίνει θλεκτρονικά, ςτθν ιςτοςελίδα των πράξεων, μζςω του 

ΡΣΔ και ςε ςυνεργαςία με το ΛΤΥΕ «ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ». Τα αποτελζςματα τθσ περιοδικισ εκτίμθςθσ του 

φαινομζνου κα αποτυπωκοφν ςε ςχετικι μελζτθ που κα εκπονιςει ο ανάδοχοσ και κα αναρτθκοφν 

ςτθν ιςτοςελίδα των πράξεων. 
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Αναλυτική ενημζρωςη για τον τρόπο και το χρονικό διάςτημα υλοποίηςησ τησ ζρευνασ θα λάβετε ςε 

επόμενη εγκφκλιο. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΑΛΕΣ ΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Οι ΕΣΥΔΡ κα αξιολογοφν τα ςχζδια δράςθσ και τισ καλζσ πρακτικζσ που υλοποιοφνται από τισ ΟΔΡ ςτισ 

Σχολικζσ Μονάδεσ και κα τισ προωκοφν για ανάρτθςθ ςτθν ειδικι ενότθτα τθσ ιςτοςελίδασ των 

Ρράξεων. Οι καλζσ πρακτικζσ που ζχουν ιδθ αναπτυχκεί και αξιολογθκεί κατά το ςχολικό ζτοσ 2013-

2014, μποροφν να αποςτζλλονται ιδθ για ανάρτθςθ. Θ αξιολόγθςθ των καλϊν πρακτικϊν κα 

αποτυπϊνεται ςτα πρακτικά των ςυνεδριάςεων των ΕΤΔΠ.  

Ρροδιαγραφζσ για τθν αποςτολι των καλϊν πρακτικϊν για ανάρτθςθ, βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα των 

πράξεων.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΤΗΗΣΗ ΑΧΕΙΟΥ ΡΑΞΕΩΝ 

Ππωσ ζχει αναφερκεί και ςτθν 4077/28-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΛ09-ΡΝ7) εγκφκλιο υλοποίθςθσ των Ρράξεων: 

«Πλα τα πρακτικά, ςτατιςτικά ςτοιχεία, αναφορζσ, παρακολοφθηςησ και υλοποίηςησ δράςεων, καθϊσ 

και όλα τα διοικητικά ζγγραφα, των ανωτζρω οργάνων, που αφοροφν το ζργο τουσ για την πρόληψη τησ 

ΣΒΕ, και τισ ενζργειζσ ςτουσ ςτο πλαίςιο των πράξεων «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτφου ενημζρωςησ, 

επιμόρφωςησ, πρόληψησ και αντιμετϊπιςησ των φαινομζνων ςχολικήσ βίασ και εκφοβιςμοφ», θα 

τηροφνται ςε ξεχωριςτό αρχείο: 

 ςε κάθε Ρεριφερειακή Διεφθυνςη Α/θμιασ και Β/θμιασ εκπαίδευςησ με την ευθφνη των 

ΕΣΥΔΡ και 

 ςε κάθε ςχολική μονάδα με την ευθφνη των ΟΔΡ.»  

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΡΑΑΔΟΤΕΑ – ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΑΞΕΩΝ  

Τα παραδοτζα ανά ομάδα είναι, ενδεικτικά, τα εξισ:  

ΕΤΔΠ:  

 Ρρακτικά ςυνεδριάςεων  

 Ρρακτικά αξιολόγθςθσ καλϊν πρακτικϊν/ ςχεδίων δράςθσ (project) 

 Εκκζςεισ πεπραγμζνων δράςεων πρόλθψθσ ι δθμοςιότθτασ /ευαιςκθτοποίθςθσ 

 Ζκκεςθ πεπραγμζνων για τθ ςφςταςθ τοπικϊν δικτφων για τθν αντιμετϊπιςθ των 

φαινομζνων ςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ, με τθ ςυμμετοχι τοπικϊν δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν φορζων 

 

ΠΟΔΠ: 
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 Εκκζςεισ υλοποίθςθσ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ των ΟΔΡ 

 Εκκζςεισ πεπραγμζνων ενθμερωτικϊν ι επιμορφωτικϊν επιςκζψεων ςε ςχολικζσ μονάδεσ  

 

Οι ΠΟΔΠ αναλαμβάνουν να διαβιβάηουν κάκε ςχετικό με τθν υλοποίθςθ των πράξεων ζγγραφο ςτθν 

αρμόδια ΕΤΔΠ, για τθν τιρθςθ του αρχείου του ζργου.  

ΟΔΠ: 

 Καταγραφι περιςτατικϊν, ερωτθματολόγια 

 Ζκκεςθ πεπραγμζνων δράςεων ενθμζρωςθσ - ευαιςκθτοποίθςθσ μακθτϊν, γονζων, τοπικισ 

κοινωνίασ, επιμόρφωςθσ των υπολοίπων εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ και 

υλοποίθςθσ Σχεδίων Δράςθσ (project)  

 

Οι ΟΔΠ αναλαμβάνουν να διαβιβάηουν κάκε ςχετικό με τθν υλοποίθςθ των πράξεων ζγγραφο ςτθν 

αρμόδια ΕΤΔΠ, για τθν τιρθςθ του αρχείου του ζργου.  

ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ: ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ - ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΛΑ 

 Για τθν αλλθλογραφία με τθν ΕΥΕ ΕΔ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ των Ρράξεων, τα μζλθ των 

ΕΣΥΔΡ και ΡΟΔΡ κα απευκφνονται ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΕΙΔΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ Β1  

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 37 – Σ.Κ. 15 180, ΜΑΡΟΤΙ 

για τισ Πράξεισ 

«Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Πρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ 

φαινόμενων τθσ χολικισ Βίασ και εκφοβιςμοφ  

ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3» 

 

 Για τθν επικοινωνία όςον αφορά κζματα που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων 

Ρράξεων τα μζλθ των ΕΣΥΔΡ και ΡΟΔΡ μποροφν να επικοινωνοφν με τθ Μονάδα Β1:  

Α) Κωνςταντίνα Δθμθτρακά dimitraka@minedu.gov.gr            και  
 
Β) Μαρία Φαϊτάκθ   mfaitaki@minedu.gov.gr 

 Για τθν επικοινωνία όςον αφορά κζματα επιςτθμονικοφ περιεχομζνου τα μζλθ των ΕΣΥΔΡ και 

ΡΟΔΡ μποροφν να απευκφνονται ςτθν ΚΕΕ, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ  

kee@sch.gr 

mailto:mkoni@minedu.gov.gr
mailto:mfaitaki@minedu.gov.gr
mailto:kee@sch.gr
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 Για Εκπαιδευτικά, Οργανωτικά, Επιςτθμονικά και Τεχνικά κζματα που αφοροφν τθν υλοποίθςθ 

τθσ επιμόρφωςθσ:  

 Τα μζλθ ΟΔΡ, ςε πρϊτο επίπεδο, μποροφν να επικοινωνοφν μζςω τθσ πλατφόρμασ με 

τον ΡΟΔΡ ςτον οποίο ανικουν 

 Τα μζλθ των ΕΣΥΔΡ και ΡΟΔΡ μποροφν να επικοινωνοφν μζςω τθσ πλατφόρμασ με το 

ΛΤΥΕ ΔΛΟΦΑΝΤΟΣ, και το ειδικό helpdesk, ςτον ςφνδεςμο: 

http://stop-bullying.sch.gr/helpdesk  

 

Στόχοσ του ΥΡΑΛΚ είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι (μακθτζσ, γονείσ εκπαιδευτικοί, ςτελζχθ τθσ 

εκπαίδευςθσ) να ζχουν πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό υλικό που κα δθμιουργθκεί αλλά και ςτθν 

επιμόρφωςθ.  

Θ ενδυνάμωςθ τόςο των μακθτϊν όςο και των εκπαιδευτικϊν, μζςω τθσ ενθμζρωςθσ - 

ευαιςκθτοποίθςθσ κα ςυμβάλλει α) ςτο να αναπτφξουν λειτουργικζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ και με το 

ςχολείο τουσ, αλλά και β) ςτθν καλλιζργεια παιδαγωγικϊν ςχζςεων που βοθκοφν ςτθ διαχείριςθ 

των δυςκολιϊν του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ.  

Κα ακολουκιςουν νζεσ εγκφκλιοι με αναλυτικζσ οδθγίεσ για: 

Α) το χρόνο και τρόπο υλοποίθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ των ΕΣΥΔΡ/ΡΟΔΡ/ΟΔΡ.  

Β) τθν υλοποίθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων  

Γ) τθ διανομι των αφιςϊν των Ρράξεων και των Οδθγϊν Ρρόλθψθσ τθσ Βίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.  

 

Με ευκφνθ των Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, να λάβουν γνϊςθ τθσ Εγκυκλίου, όλοι 

ενδιαφερόμενοι.  

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΤΡΙΑΗΘ 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 
1. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 

2. Γραφείο Ρροϊςταμζνου ΕΥΕ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων 

3. Μονάδα Β1 ΕΥΕ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων 

http://stop-bullying.sch.gr/helpdesk
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ΡΑΑΤΘΜΑ I: ΚΕΣΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ 

Α. Διατάξεισ: 

1. Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για 

τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ 

διατάξεισ του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «Διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ του 

Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του Υπ. 

Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων (ΥΡΑΛΚ) και ειδικότερα τθν παρ. 1 του άρκρου 6 του Ν. 3027/2002 

(ΦΕΚ 152/Α) «φκμιςθ κεμάτων Οργανιςμοφ Σχολικϊν Κτιρίων, ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ», περί ςφςταςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων, όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν παρ. 12 του άρκρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α). 

3. Άρκρο 11, παρ. 2 του Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206/Α). 

4. Άρκρο 13 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

5. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και 

άλλεσ διατάξεισ». 

6. Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35/Α) «Κάλυψθ δαπανϊν μετακινοφμενων υπαλλιλων» όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί με το Ν. 3833/10 (ΦΕΚ 40/Α) «Ρροςταςία τθσ εκνικισ οικονομίασ – Επείγοντα 

μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ», όπωσ τροποποιείται και ιςχφει. 

7. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιείται και ιςχφει. 

8. Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α) «Δομι και λειτουργία τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

9. Άρκρου 90 του ΡΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίθςθ τθσ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και 

Κυβερνθτικά Πργανα». 

10. Ρ.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013), άρκρο 2, παράγραφοσ 1, «Μετονομαςία του 

Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςε Υπουργείο Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων» 

11. Ρ.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/10-06-2014) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 

Υφυπουργϊν». 

Β.  Αποφάςεισ: 
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1. 11726/21-12-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2126/Β) με τθν οποία τροποποιικθκε θ με αρ. πρωτ. 20087/31-12-

2008 (ΦΕΚ 2665/Β) ΚΥΑ «Οργάνωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων ΚΡΣ του 

ΥΡΕΡΚ», όπωσ τροποποιείται και ιςχφει. 

2. 329/2005 (ΦΕΚ 210/Β) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΚΥΑ), θ οποία τροποποίθςε και αντικατζςτθςε 

τθν ΚΥΑ με αρικ. 845/2003 (ΦΕΚ 1222/Β) «Σφςταςθ Ειδικοφ Λογαριαςμοφ ςτο Υπουργείο Εκνικισ 

Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων», κακϊσ και τθ με αρικμ. 4327/2010 (ΦΕΚ 1387/Β) «Τροποποίθςθ 

τθσ με αρικμ. 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ», όπωσ τροποποιείται και 

ιςχφει. 

3. Φ908/90508/Θ/05-07-2013 Κοινι Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων (322/ΥΟΔΔ/05-07-2013) περί διοριςμοφ του Ακανάςιου Κυριαηι ςτθ κζςθ του 

Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. 

4. 113635/ΣΤ5/18.07.2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 1943/Β’/18.07.2014) περί μεταβιβάςεωσ δικαιϊματοσ 

υπογραφισ «Με εντολι Υπουργοφ» ςτο Γενικό Γραμματζα, ςτουσ Ειδικοφσ Γραμματείσ και ςτουσ 

Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ. αρικμ. πρωτ. 119670/ΣΤ5/29-05-2014 (ΦΕΚ 2094/Β/31-07-

2014) 

5. ΕΥΔ/ΕΡΕΔΒΜ 15031/15-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Λ9-ΞΒ9), 15032/15-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Λ9-Υ6Ξ), και 

15033/15-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Λ9-99), Αποφάςεισ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ανάπτυξθ και 

Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και 

Εκφοβιςμοφ», ςτο πλαίςιο των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Διά 

Βίου Μάκθςθ».  

6. ΕΥΔ/ΕΡΕΔΒΜ 4031/26-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΛΕΕ9-ΒΝΤ), 4032/26-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΛΕΕ9-Τ0Ν) και 

4033/26-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΛΕΕ9-ΡΥΑ) 1εσ τροποποιιςεισ των Αποφάςεων Ζνταξθσ των παραπάνω 

Ρράξεων ςτο πλαίςιο των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 αντίςτοιχα. 

Γ. Τα Τεχνικά Δελτία των ανωτζρω εγκεκριμζνων Ρράξεων, όπωσ ιςχφουν. 

Δ. Τισ με αρ. πρωτ. 3669/10-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΛΘΔ9-ΝΚΟ), 3670/10-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΛΘΔ9-4Ω4) και 

3671/10-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΛΘΔ9-138) Αποφάςεισ Υλοποίθςθσ με χριςθ ιδίων μζςων (Αυτεπιςταςία) 

από τον Τελικό Δικαιοφχο του Υποζργου 1 με τίτλο «Οργάνωςθ, διοίκθςθ και παρακολοφκθςθ 

υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ», των Ρράξεων «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και 

Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ – ΑΡ 1, 2 και 3», αντίςτοιχα και 

τισ τροποποιιςεισ αυτϊν. 

Ε. Τθν με αρ. πρωτ. 6657/31-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧΩ9-ΔΧ2) Απόφαςθ Οριςμοφ Υπευκφνου Ζργου των 

παραπάνω Ρράξεων. 
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Σ. Τθν με αρ. πρωτ. 4077/28-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΛ09-ΡΝ7) εγκφκλιο υλοποίθςθσ των Ρράξεων με τίτλο 

«Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Πρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων χολικισ 

Βίασ και Εκφοβιςμοφ» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2 & 3, του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου 

Μάκθςθ».  

Η. Τθν με αρ. πρωτ. 6480/01-07-2014 (ΦΕΚ 416/ΥΟΔΔ/16-07-2014) Υπουργικι Απόφαςθ για τθ 

φςταςθ και ςυγκρότθςθ Ομάδων Εργαςίασ με διακριτικό τίτλο «ΕΤΔΠ» ςτο πλαίςιο των 

Ρράξεων «Ανάπτυξθ και Λειτουργία Δικτφου Ρρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ των Φαινομζνων 

Σχολικισ Βίασ και Εκφοβιςμοφ», ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1,2 και 3, του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και 

Δια Βίου Μάκθςθ», όπωσ ιςχφει. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Δπάζη 1. Ανάπηςξη και λειηοςπγία δικηύος ενημέπυζηρ, επιμόπθυζηρ, ππόλητηρ και 

ανηιμεηώπιζηρ ηυν θαινομένυν ζσολικήρ βίαρ και εκθοβιζμού. 

Το δίκηςο αποηελείηαι από:  

Α) Κενηπική Δπιζηημονική Δπιηποπή (ΚΔΔ),  

Β) Ομάδα Γιασείπιζηρ Έπγος (ΟΓΔ):  

Γ) Δπιηποπέρ Σςνηονιζηών Γπάζευν Ππόλητηρ (Δ.Σ.Υ.Γ.Π.)  

Γ) Πεπιθεπειακέρ Ομάδερ Γπάζευν Ππόλητηρ (Π.Ο.Γ.Π.) 

Δ) Ομάδερ Γπάζευν Ππόλητηρ (ΟΓΠ)  

Δπάζη 2. Πεπιοδική Εκηίμηζη ηος θαινομένος ζσολικήρ βίαρ και εκθοβιζμού ζε επίπεδο 

Σσολικήρ Μονάδαρ 

Μέζυ ηος δικηύος θα γίνεηαι ζςζηημαηική διεξαγυγή εκηιμήζευν ζε επίπεδο ζσολικήρ μονάδαρ για ηον 

καθοπιζμό ηηρ ζςσνόηηηαρ ηος θαινόμενος ηηρ ζσολικήρ βίαρ, ηος ηπόπος και ηος ηόπος εμθάνιζήρ ηος, 

ηος ηπόπος αλληλεπίδπαζηρ ηυν μαθηηών και ηυν ενηλίκυν (εκπαιδεςηικοί, γονείρ) και ηην αποηίμηζη 

ηυν αποηελεζμάηυν ηος.  

Δπάζη 3. Ενημέπυζη – επιμόπθυζη εκπαιδεςηικών ζηη διάγνυζη, ππόλητη και 

ανηιμεηώπιζη ηυν θαινομένυν ηηρ ζσολικήρ βίαρ (οι ςπηπεζίερ πος πποκηπύζζονηαι ζηο 

πλαίζιο ηηρ παπούζαρ Πποκήπςξηρ) 

 Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ (πλαηθόπμαρ εξ’ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ και ενημεπυηική πύληρ) για ηην 

ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ επιμόπθυζηρ, για ηη δημοζιοποίηζη επιμοπθυηικού ςλικού, ζσολίυν 

και πποηάζευν ανηιμεηώπιζηρ πεπιζηαηικών, εθαπμογήρ ζσεδίυν δπάζηρ, καλών ππακηικών, 

ζηαηιζηικών ζηοισείυν κλπ., 

 Ανάπηςξη τηθιακού και ένηςπος εκπαιδεςηικού ςλικού και ζύνηαξη ππογπάμμαηορ επιμόπθυζηρ,  

Δπάζη 4. Δπάζειρ εςαιζθηηοποίηζηρ - ενημέπυζηρ – επιμόπθυζηρ ηηρ εκπαιδεςηικήρ 

κοινόηηηαρ (εκπαιδεςηικών, μαθηηών και γονέυν) 

 Ππόδπομερ Γπάζειρ εςαιζθηηοποίηζηρ – ενημέπυζηρ, ππιν ηην ςλοποίηζη ηηρ επιμόπθυζηρ, με 

ηη ζςνδπομή ηηρ ΚΔΔ 

 Γπάζειρ εςαιζθηηοποίηζηρ – ενημέπυζηρ μεηά ηην ςλοποίηζη ηηρ επιμόπθυζηρ από ηιρ ΠΟΓΠ 

και ηιρ ΟΓΠ, οι οποίοι θα λειηοςπγήζοςν υρ πολλαπλαζιαζηέρ και θοπείρ εςαιζθηηοποίηζηρ, 

ενημέπυζηρ και επιμόπθυζηρ ηηρ εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ (εκπαιδεςηικοί, μαθηηέρ, γονείρ). 

Δπάζη 5. Σςνέπγεια με άλλερ ππάξειρ 

Θα γίνει καηαγπαθή ζςνέπγειαρ και ζςμπληπυμαηικόηηηαρ ηηρ παπούζαρ ππάξηρ με άλλερ ππάξειρ μέζυ 

ηηρ αποηύπυζηρ ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ και ηος σπονοππογπαμμαηιζμού ηυν δπάζευν ζςνέπγειαρ.  

Δπάζη 6. Δπάζειρ πποβολήρ και δημοζιόηηηαρ 

Δνέπγειερ πποβολήρ και δημοζιόηηηαρ για ηην ενημέπυζη και εςαιζθηηοποίηζη ηος ζηοσεςόμενος κοινού 

καθώρ και για ηη διάσςζη ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ Ππάξηρ ζε εθνικό και εςπυπαφκό επίπεδο.  

ΑΔΑ: 64ΕΜ9-ΕΘΘ



Ειδικι Τπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Σελίδα 18 από 18 

Δπάζη 7. Αξιολόγηζη ηηρ Ππάξηρ 

Ανάπηςξη μεθοδολογίαρ για ηην εξυηεπική αξιολόγηζη ηηρ εκηέλεζηρ ηος ππογπάμμαηορ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ III: ΟΔΘΓΟΣ ΔΘΜΟΣΛΟΤΘΤΑΣ 

Στο πλαίςιο δθμοςιότθτασ των Ρράξεων, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1826/2006, όπωσ 

τροποποιικθκε με τον 846/2009, οι Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, τα μζλθ των ΕΣΥΔΡ, 

ΡΟΔΡ και ΟΔΡ, οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ οι Σχολικζσ Μονάδεσ και όλοι οι εμπλεκόμενοι που 

υλοποιοφν τισ Ρράξεισ, ςε όλα τα ζγγραφα που εκδίδουν ζχουν τθν υποχρζωςθ να χρθςιμοποιοφν τθν 

κάτωκι ςιμανςθ για ζγχρωμθ και αςπρόμαυρθ εκτφπωςθ αντίςτοιχα: 

 

 

 

 

Επιπλζον ςε λοιπά ενθμερωτικά ζγγραφα (π.χ. δελτία τφπου) που αφοροφν τισ ανωτζρω Ρράξεισ κα 

περιλαμβάνεται το εξισ κείμενο που αφορά τθ ςυγχρθματοδότθςι τουσ: 

«Οι Πράξεισ «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτφου Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ φαινόμενων τησ 

Σχολικήσ Βίασ και εκφοβιςμοφ υλοποιοφνται ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ 1, 2 και 3 του 

Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη» ςυγχρηματοδοτοφνται από την 

Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικοφσ πόρουσ (Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013).» 

Το λογότυπο των Ρράξεων είναι το: 
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