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1. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας   του 

Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) 

2. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 

Εκπαιδευτικών ∆ράσεων Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού 

και Αθλητισµού 

 
ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της αριθµ. πρωτ. 3014/24-02-2012 ανοιχτής πρόσκλησης 

 [κωδικός 151] για την πράξη «Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την 
 αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισµού»  στους ΑΠ 1 , 
 ΑΠ2 και ΑΠ3.  

 

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),  

3. Τη µε αριθµ. πρωτ. 27936/29-12-2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31-12-2010) Τροποποίηση της υπ’ 

αριθµ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20−2−1995) κοινής υπουργικής 

απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τη µε αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας 

στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της 
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σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 636/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία 

συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως 

τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 6472/1-4-2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις,  

5. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό 

Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, 

∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/τ.Β’/3.10.2007)», 

6. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση δικαιώµατος 

υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, 

∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-12-2009), 

7. Τη µε αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 (ΦΕΚ 492 τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19–11-

09) Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση της Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού 

Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων», 

8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά την 

έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 

1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

10. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά 

Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί 

µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,   

11. Το µε αρ. πρωτ. 89/02-02-2012 (εισερχ. ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 1526/02-02-2012) έντυπο υποβολής 

πρότασης του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

12. Το Υ.Σ. 3013/24-02-2012 της Ειδικής Γραµµατέως Ευρωπαϊκών Πόρων 

13. Το Σύµφωνο Συνεργασίας (02-02-2012) µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης 

και Θρησκευµάτων και του Επιστηµονικού Σωµατείου µε την επωνυµία «Εταιρεία 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του εφήβου» (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) 

14. Την µε αρ. πρωτ. 159704/Γ7/17-12-2012 Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Ίδρυση 

Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού»  

15. Το µε αρ. πρωτ. 50308/Γ1/11-04-2013 (ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 8712/23-04-2013) έγγραφο των 

∆ιευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε το οποίο 

διαβιβάστηκε τυποποιηµένο έντυπο υποβολής πρότασης  

16. Το µε αρ. πρωτ. Υ.Σ. ……/05/2013 της Μονάδας Α1.   

17.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Tην 1η Τροποποίηση της αριθµ. πρωτ. 3014/24-02-2012 ανοιχτής πρόσκλησης [κωδικός 151] για 

την πράξη «Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την αντιµετώπιση και  πρόληψη της σχολικής 

βίας και του εκφοβισµού»  στους ΑΠ 1 , ΑΠ2 και ΑΠ3  ως προς τα εξής σηµεία: 

1. Στη σελίδα 1 η ενότητα «Προς: Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου 

(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.)» τροποποιείται και έχει ως εξής: 

«Προς: 1. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου 

(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) 

2. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ,Πολιτισµού και 

Αθλητισµού» 

2. Στη σελίδα 1 η παράγραφος: «Πράξη: Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την αντιµετώπιση 

και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισµού» τροποποιείται και έχει ως εξής: 

«στο πλαίσιο των πράξεων: 

1. «Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την αντιµετώπιση και πρόληψη της 

σχολικής βίας και του εκφοβισµού» και 

2. «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης και αντιµετώπισης των 

φαινοµένων σχολικής βίας και εκφοβισµού».» 

3. Στη σελίδα 2 η τρίτη γραµµή «Η Υπουργός Παιδείας, ∆ια Βίου  Μάθησης και Θρησκευµάτων» 

τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής: «Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού 

και Αθλητισµού». 

4. Στη σελίδα 3 και µετά την υπ’ αριθµό 13 παράγραφο προστίθεται η παρακάτω παράγραφος: 

«14. Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 8712/23-4-2013 έγγραφο των ∆ιευθύνσεων 

Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ µε 

θέµα: «Υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 – Τίτλος 

προτεινόµενης πράξης: «Ίδρυση δικτύου ενηµέρωσης – επιµόρφωσης, 

πρόληψης και αντιµετώπισης φαινοµένων σχολικής βίας». 

5. Στην σελίδα 3 η ενότητα υπό τον τίτλο «ΚΑΛΕΙ» τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής: 

«Κ Α Λ Ε Ι 

 

Ι. Την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου» (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), ως 
δυνητικό ∆ικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων: 

• για την Πράξη µε τίτλο «Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την 
αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισµού», 
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που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Προγράµµατα 
Ευαισθητοποίησης», µε κωδικό: 01.72.54.01  

• για την Πράξη µε τίτλο «Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για 
την αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του 
εκφοβισµού», που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Προγράµµατα 
Ευαισθητοποίησης», µε κωδικό: 02.72.54.01  

• για την Πράξη µε τίτλο «Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για 
την αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του 
εκφοβισµού», που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Προγράµµατα 
Ευαισθητοποίησης», µε κωδικό: 03.72.54.01  

προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω Αξόνων 
Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

ΙΙ. Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού» ως δυνητικό ∆ικαιούχο, για την 
υποβολή προτάσεων: 

• για την Πράξη µε τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 
πρόληψης και αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικής βίας και 
εκφοβισµού», που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Προγράµµατα 
Ευαισθητοποίησης», µε κωδικό: 01.72.54.01  

• για την Πράξη µε τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 
πρόληψης και αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικής βίας και 
εκφοβισµού», που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Προγράµµατα 
Ευαισθητοποίησης», µε κωδικό: 02.72.54.01  

• για την Πράξη µε τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 
πρόληψης και αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικής βίας και 
εκφοβισµού», που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Προγράµµατα 
Ευαισθητοποίησης», µε κωδικό: 03.72.54.01  

 

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου» (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και η 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού δύνανται να υποβάλουν προτάσεις 

µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε άλλους αρµόδιους φορείς, εποπτευόµενους από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Σε περίπτωση 

σύµπραξης απαιτείται συµφωνητικό µεταξύ των Φορέων που θα αφορά στις διακριτές 

δράσεις του κάθε Φορέα για τις δράσεις που θα αναλάβει. 

 

Επισηµαίνεται ότι σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης και προ της Απόφασης 

Ένταξης απαιτείται Απόφαση που θα επικυρώνει τη σύµπραξη των Φορέων (όπως 

αναφέρονται στην παράγραφο 3 «Περίοδος και κανόνες επιλεξιµότητας», και 

συγκεκριµένα στο πεδίο 3.2).» 

 

6. Στην σελίδα 4 η ενότητα 1.1 τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής: 
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1.1. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στην ακόλουθη θεµατική 

προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα ανά Άξονα 

Προτεραιότητας. 

Πίνακας 1.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  6 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  

ΚΩ∆.  1 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή 
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης προκειµένου να αυξηθεί η 
απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια 
της υποχρεωτικής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης/κατάρτισης προς την αγορά 
εργασίας, και να προσαρµοστούν οι 
δεξιότητες του εκπαιδευµένου προσωπικού σε 
µία καινοτόµο αντίληψη και σε µία οικονοµία 
βασισµένη στη κοινωνία της γνώσης. 

ΚΩ∆.  72 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Η υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων 
ευαισθητοποίησης/επιµόρφωσης της 
εκπαιδευτικής κοινότητας ενδεικτικά σε 
θέµατα πολιτισµού, αειφορίας, αγωγής και 
προαγωγής υγείας  κλπ. µε την ενεργό 
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων 

ΚΩ∆. 
01.72.54  

(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ 
1.5.4)  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Προγράµµατα ευαισθητοποίησης   ΚΩ∆.  01.72.54.01 

ΠΡΑΞΗ: 
Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την 
αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας 
και του εκφοβισµού 

ΚΩ∆. 01.72.54.01.01 

ΠΡΑΞΗ: 
«Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης 
και αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικής 
βίας και εκφοβισµού» 

ΚΩ∆. 01.72.54.01.02 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  ΚΩ∆. GR11 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  ΚΩ∆. GR14 

ΗΠΕΙΡΟΣ  ΚΩ∆. GR21 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩ∆. GR22 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α  ΚΩ∆. GR23 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  ΚΩ∆. GR25 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΚΩ∆. GR41 

ΚΡΗΤΗ  ΚΩ∆. GR43 
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Πίνακας 1.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  6 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΚΩ∆.  2 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩ∆.  1 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  

Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή 
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης προκειµένου να αυξηθεί η 
απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια 
της υποχρεωτικής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης/κατάρτισης προς την αγορά 
εργασίας, και να προσαρµοστούν οι δεξιότητες 
του εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία 
καινοτόµο αντίληψη και σε µία οικονοµία 
βασισµένη στη κοινωνία της γνώσης. 

ΚΩ∆.  72 

∆ΕΛΤΙΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Η υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων 
ευαισθητοποίησης/επιµόρφωσης της 
εκπαιδευτικής κοινότητας ενδεικτικά σε 
θέµατα πολιτισµού, αειφορίας, αγωγής και 
προαγωγής υγείας  κλπ. µε την ενεργό 
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων 

ΚΩ∆. 
02.72.54  

(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ 
2.5.4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: Προγράµµατα ευαισθητοποίησης ΚΩ∆.  02.72.54.01 

ΠΡΑΞΗ: 
Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την 
αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας 
και του εκφοβισµού 

ΚΩ∆. 02.72.54.01.01 

ΠΡΑΞΗ: 
«Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης 
και αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικής 
βίας και εκφοβισµού» 

ΚΩ∆. 02.72.54.01.02 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆. GR12 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΚΩ∆. GR13 

ΑΤΤΙΚΗ  ΚΩ∆. GR30 

 

Πίνακας 1.1.3  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆.  06 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 
ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΚΩ∆.  3 

ΣΤΟΧΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΩ∆.  2 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή 
µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προκειµένου να αυξηθεί η 

ΚΩ∆.  72 
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απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της 
υποχρεωτικής και επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης/κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, 
και να προσαρµοστούν οι δεξιότητες του 
εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία καινοτόµο 
αντίληψη και σε µία οικονοµία βασισµένη στη 
κοινωνία της γνώσης. 

∆ΕΛΤΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Η υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων 
ευαισθητοποίησης/επιµόρφωσης της εκπαιδευτικής 
κοινότητας ενδεικτικά σε θέµατα πολιτισµού, 
αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας  κλπ. µε 
την ενεργό συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων 

ΚΩ∆.  
03.72.54  

(ΓΚΠ ΕΠΕ∆ΒΜ 
3.5.4) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ: Προγράµµατα ευαισθητοποίησης ΚΩ∆.  03.72.54.01 
 

ΠΡΑΞΗ: 
Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την 
αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας 
και του εκφοβισµού 

ΚΩ∆.  03.72.54.01.01 

ΠΡΑΞΗ: 
«Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης 
και αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικής 
βίας και εκφοβισµού» 

 03.72.54.01.02 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΩ∆.  18 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ: 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α  ΚΩ∆. GR24 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩ∆. GR42 

 

7. Η ενότητα µε τίτλο «(β) Περιεχόµενο προτάσεων» που αναπτύσσεται στις σελίδες 7 έως και 9 
τροποποιείται στο σύνολό της και έχει πλέον ως εξής: 

«(β) Περιεχόµενο προτάσεων 

«i. Φυσικό Αντικείµενο της Πράξης «Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την 
αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισµού»  (Προϋπολογισµός 
1.750.000,00€): 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το φαινόµενο του εκφοβισµού και της βίας µεταξύ µαθητών και 

ευρύτερα µεταξύ των νέων αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβληµα µε διαρκώς διευρυνόµενη 

έκταση και ένταση τόσο εντός των σχολείων όσο και εκτός του σχολείου, είναι αναγκαίο να 

οργανωθεί ένα πλέγµα δράσεων και εργαλείων για την πρόληψη και αντιµετώπισή του και να 

διαµορφωθεί ένας µόνιµος µηχανισµός άµεσης παρέµβασης για την αντιµετώπιση και πρόληψη 

της σχολικής βίας και του εκφοβισµού. 

Πρώτιστης σηµασίας είναι στο µηχανισµό αυτό να περιληφθούν εργαλεία και διαδικασίες 

άµεσης παρέµβασης σε περιστατικά βίας και εκφοβισµού. Τα εργαλεία ή οι διαδικασίες αυτές 

απαιτείται να έχουν µεγάλη δυνητική αποτελεσµατικότητα και µεγάλο βαθµό διατηρησιµότητας 

(βιωσιµότητας) στο µέλλον. 

Παράλληλα, απαιτείται να αξιοποιηθούν τα σχετικά εργαλεία ώστε να µπορεί να παρέχεται 

δυνατότητα για διαρκή υποστήριξη, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων 

εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων. 

Με βάση τα δεδοµένα αυτά, η παρέµβαση µέσω της πράξης «Μηχανισµός Άµεσης 

Παρέµβασης για την αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του 

εκφοβισµού» αφορά τη δηµιουργία ενός µηχανισµού άµεσης παρέµβασης και ταυτόχρονης 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα συγκροτείται από: 
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 (α) Μία Κινητή Μονάδα Παρέµβασης σε περιστατικά βίας και εκφοβισµού, που θα 

 διοργανώνει παράλληλα δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς και 

 γονείς, 

 (β) Μία ανοιχτή γραµµή υποστήριξης για εκπαιδευτικούς, 

 (γ) ∆ιαδικτυακή συµβουλευτική σε εκπαιδευτικούς και εφήβους µε αξιοποίηση των 

 σύγχρονων διαθέσιµων διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας 

Ενδεικτικά, δράσεις που µπορούν να αναπτυχθούν, στο πλαίσιο των παραπάνω 

είναι: 

∆ράση 1: Κινητή Μονάδα Παρέµβασης: 

Λειτουργία Κινητής Μονάδας Παρέµβασης στελεχωµένη µε εξειδικευµένους ψυχολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους εξειδικευµένους επιστήµονες (κατ’ ανώτατον 10 άτοµα), 

η οποία θα οργανωθεί έτσι ώστε να µπορεί να παρεµβαίνει πανελλαδικά, µε την αποστολή 

κλιµακίων της σε όλη την Ελλάδα και η οποία παράλληλα µε την ετοιµότητα παρέµβασης που 

θα διαθέτει, θα διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου δράσεις ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς και γονείς (ενδεχοµένως σε συνέργεια µε προγράµµατα 

συµβουλευτικής γονέων/οικογένειας που διοργανώνονται από φορείς του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού). 

Το κόστος της δράσης θα καλύπτει (α) τις αποζηµιώσεις των συνεργατών, (β) το κόστος 

µετακίνησης και διαµονής τους, (γ) το κόστος δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Η Κινητή Μονάδα Παρέµβασης θα χρηµατοδοτηθεί µέχρι τις 31-12-2014 ενώ ο φορέας 

υλοποίησης θα αναλάβει ενεργό δράση για τη διασφάλιση ιδιωτικής χρηµατοδότησης ώστε να 

ενισχυθεί η εθνική χρηµατοδότηση για την περαιτέρω συνέχιση της λειτουργίας της Μονάδας  

∆ράση 2: Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραµµής Υποστήριξης:  

Λειτουργία ανοιχτής γραµµής υποστήριξης για εκπαιδευτικούς, το κόστος της οποίας θα 

επιδιωχθεί να διατεθεί δωρεάν από συνεργαζόµενο τηλεπικοινωνιακό φορέα (σε εθνικό ή και 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο) ενώ θα υποστηριχθεί από υποδοµές και εξοπλισµό του Υπουργείου.  

Για την λειτουργία της γραµµής θα υπάρχει διαθέσιµο κλιµάκιο εξειδικευµένων επιστηµόνων 

το οποίο ταυτόχρονα εκτός από την αντιµετώπιση των περιστατικών για τα οποία θα 

καλούνται να παρέχουν υποστήριξη µέσω της γραµµής, θα εκπαιδεύουν και µόνιµο 

προσωπικό του Υπουργείου και εκπαιδευτικούς για να µπορούν µελλοντικά οι τελευταίοι να 

στελεχώσουν και να διατηρήσουν λειτουργική και αποτελεσµατική τη γραµµή υποστήριξης. 

Το κόστος της δράσης που θα χρηµατοδοτηθεί επίσης µέχρι 31-12-2014 θα καλύπτει (α) τις 

αποζηµιώσεις των ειδικών και (β) τυχόν αναγκαίο εξοπλισµό και τηλεπικοινωνιακά τέλη για 

τη βέλτιστη λειτουργία της γραµµής 

∆ράση 3: ∆ιαδικτυακή Συµβουλευτική για εφήβους και εκπαιδευτικούς: 

∆ιοργάνωση µέσω ειδικής πύλης εισόδου άµεσα συνδεόµενης µε την ιστοσελίδα του 

Υπουργείου σεµιναρίων διαδικτυακής συµβουλευτικής µε αξιοποίηση και χρήση των 

διαθέσιµων διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας τύπου skype. Η δράση θα διοργανωθεί 

κατά τα διεθνή πρότυπα (ιδίως ακολουθώντας το πρότυπο πρόσφατα υιοθετηθείσας σχετικής 

βρετανικής πρακτικής). 
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Θα αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιµες υποδοµές του Υπουργείου. Για την υποστήριξη της 

διαδικτυακής Συµβουλευτικής θα αξιοποιηθούν τα στελέχη που θα στηρίζουν την Τηλεφωνική 

Γραµµή αλλά και στελέχη της Κινητής Μονάδας 

Το κόστος της δράσης που θα χρηµατοδοτηθεί επίσης µέχρι 31-12-2014 θα καλύπτει (α) τις 

αποζηµιώσεις των ειδικών και (β) τυχόν αναγκαίο εξοπλισµό και τηλεπικοινωνιακά τέλη για 

τη λειτουργία των διαδικτυακών σεµιναρίων και (γ) την τυχόν αναγκαία παραγωγή ψηφιακού 

υλικού 

 

∆ράση 4: ∆ηµοσιότητα – Προβολή: 

Ενέργειες για την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και προσέλκυσή του κοινού στόχος αλλά και 

για να προβληθούν τα αποτελέσµατα του όλου µηχανισµού παρέµβασης. Θα αξιοποιηθεί ιδίως 

το διαδίκτυο και ο τύπος και θα εξετασθεί η περίπτωση αξιοποίησης ραδιοφώνου. 

∆ράση 5: Αξιολόγηση: 

Οργάνωση πριν τη λήξη της παρέµβασης µίας συστηµατικής αξιολόγησης για να διαπιστωθεί 

ο βαθµός επίτευξης των στόχων της. 

 

«ii. Φυσικό αντικείµενο της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης 

και αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικής βίας και εκφοβισµού» 

(προϋπολογισµού 1.200.000,00€). 

Η σχολική βία και ο εκφοβισµός είναι ένα φαινόµενο νεανικής παραβατικότητας, που 

εµφανίζεται σε πολλές χώρες  του κόσµου. Αναφέρεται στη χρήση βίας µεταξύ µαθητών ή 

συνοµηλίκων παιδιών µε στόχο να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. Εµφανίζεται µε τη µορφή 

του λεκτικού εκφοβισµού (κοροϊδία, διακρίσεις, σεξουαλικά σχόλια), του κοινωνικού 

εκφοβισµού (διάδοση φηµών, καταστροφή προσωπικών αντικειµένων, αποµόνωση από την 

οµάδα), του σωµατικού εκφοβισµού (χτυπήµατα, σπρωξίµατα, κλωτσιές), του ηλεκτρονικού 

εκφοβισµού (εκβιασµός µέσω ∆ιαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέσω µηνυµάτων 

στο κινητό τηλέφωνο). Τα φαινόµενα της σχολικής βίας και εκφοβισµού µπορούν να 

απειλήσουν τη σωµατική και τη συναισθηµατική ασφάλεια των µαθητών στο σχολείο και 

αποτελούν αιτία εµφάνισης προβληµάτων τόσο στη µάθηση όσο και στη γενικότερη 

συµπεριφορά τους. Ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης των φαινοµένων της σχολικής βίας 

και εκφοβισµού είναι η έγκαιρη πρόληψη. Υπάρχουν µια σειρά από ενέργειες- δράσεις στις 

οποίες τα σχολεία µπορούν να προβούν ώστε να καταστούν ασφαλέστερα και να αποτρέψουν 

την εµφάνιση σχετικών φαινοµένων. 

Το Υπουργείο Παιδείας λαµβάνοντας υπόψη τις ανησυχητικές διαστάσεις της σχολικής βίας 

και εκφοβισµού και τις συνέπειες στην ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού και στη 

διαδικασία της µάθησής του, προχώρησε στην ίδρυση του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της 

Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού (Υ.Α. 159704/Γ7/17-12-2012) , που σκοπό έχει τον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και πρόληψης, την καταγραφή, τη 
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µελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιηµένους φορείς περιστατικών βίας του 

µαθητικού πληθυσµού της χώρας. 

Για την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Πρόληψης, απαιτείται η ανάπτυξη συγκεκριµένων 

ενεργειών µε στόχο την εγκαθίδρυση δικτύου ενηµέρωσης – επιµόρφωσης, πρόληψης και 

αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικής βίας, δηλαδή µιας υποστηρικτικής δοµής 

διαχείρισης του φαινόµενου, τόσο σε επίπεδο Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο Σχολικής µονάδας µε ενεργή συµµετοχή 

όλων των εµπλεκόµενων σε αυτά. 

Ενδεικτικά, δράσεις που µπορούν να αναπτυχθούν, στο πλαίσιο των παραπάνω 

είναι: 

∆ράση 1. Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενηµέρωσης, επιµόρφωσης, 

πρόληψης και αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικής βίας και εκφοβισµού. 

Σε επίπεδο Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης ορίζεται από τον ∆ιευθυντή Οµάδα 

∆ράσεων Πρόληψης µε µέλη της Σχολικούς Συµβούλου. Η Οµάδα ∆ράσεων Πρόληψης θα 

αποτελεί ενδιάµεση δοµή µεταξύ του Παρατηρητηρίου Πρόληψης που εδρεύει στο 

Υπουργείο και των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας ενώ οι εργασίες της θα 

οργανώνονται / σχεδιάζονται από τον Συντονιστή ∆ράσεων Πρόληψης. Ενδεικτικά στους 

στόχους περιλαµβάνονται: α) η υποστήριξη της αποστολής του Παρατηρητηρίου στον 

σχεδιασµό δράσεων πρόληψης µέσα από την καταγραφή και διαβίβαση στοιχείων 

(εκθέσεις προτάσεις) παρακολούθησης του φαινοµένου στις σχολικές µονάδες της 

περιφέρειας. β) η συνεργασία µε τις Οµάδες ∆ράσεων Πρόληψης που συγκροτούνται σε 

κάθε σχολική µονάδα για την υποστήριξη της στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων πρόληψης 

και διοχέτευσης προς διαχείριση σε πιστοποιηµένους φορείς περιστατικών. γ) η 

υποστήριξη για την ανάπτυξη του δικτύου συνεργαζόµενων φορέων σε επίπεδο 

περιφέρειας, επιδιώκοντας τη συµµετοχή θεσµικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και 

οργανισµών που ειδικεύονται σε θέµατα πρόληψης βίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

των νέων, δικαιωµάτων του παιδιού, κοινοτικής διαµεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης. 

Σε κάθε Σχολική Μονάδα α βάθµιας και β βάθµιας εκπαίδευσης θα ορίζεται από τον 

∆ιευθυντή της, Οµάδα ∆ράσεων Πρόληψης η οποία θα έχει και την ευθύνη εφαρµογής 

των δράσεων στο επίπεδο της σχολικής µονάδας. 

∆ράση 2. Περιοδική Εκτίµηση του φαινοµένου σχολικής βίας και εκφοβισµού σε 

επίπεδο Σχολικής Μονάδας 

Μέσω της Οµάδας ∆ράσεων Πρόληψης των σχολικών µονάδων θα γίνεται συστηµατική 

διεξαγωγή εκτιµήσεων σε επίπεδο σχολικής µονάδας για τον καθορισµό της συχνότητας 

του φαινόµενου της σχολικής βίας, του τρόπου και του τόπου εµφάνισής του, του τρόπου 

αλληλεπίδρασης των µαθητών και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς) και την 
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αποτίµηση των αποτελεσµάτων του. 

Στο πλαίσιο αυτής της ∆ράσης θα προσδιοριστεί ο τρόπος, η µεθοδολογία και τα εργαλεία 

της έρευνας για την ανίχνευση και καταγραφή / παρακολούθηση του φαινόµενου σε 

επίπεδο Σχολικής Μονάδας. 

∆ράση 3. Ενηµέρωση – επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην διάγνωση, πρόληψη 

και αντιµετώπιση των φαινοµένων της σχολικής βίας 

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης περιλαµβάνονται ενδεικτικά: 

• η διαρκής ενηµέρωση και επιµόρφωση σε θέµατα διάγνωσης, πρόληψης σχολικής βίας 

και εκφοβισµού τόσο των Σχολικών Συµβούλων που συγκροτούν τις Οµάδες ∆ράσεων 

Πρόληψης σε επίπεδο περιφέρειας όσο και των εκπαιδευτικών µε µόνιµες οργανικές 

θέσεις που συγκροτούν τις Οµάδες ∆ράσεων Πρόληψης σε επίπεδο κάθε Σχολικής 

Μονάδας (οι Σχολικοί Σύµβουλοι των Οµάδων ∆ράσεων Πρόληψης σε επίπεδο 

Περιφέρειας, θα επιµορφώνουν, τους εκπαιδευτικούς των Οµάδων ∆ράσεων 

Πρόληψης των σχολικών µονάδων). 

• Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η σύνταξη προγραµµάτων επιµόρφβσης. 

• Η δυνατότητα αξιοποίησης ΤΠΕ όπως: 

o εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

o  ανάπτυξη ψηφιακού υλικού 

o Ανάπτυξη εφαρµογής (πχ ιστοσελίδας πλατφόρµας, βάσης) για την 

δηµοσιοποίηση επιµορφωτικού υλικού, σχολίων και προτάσεων αντιµετώπισης 

περιστατικών, εφαρµογής καλών πρακτικών στατιστικών στοιχείων κλπ. 

• Η ανίχνευση αναγκών επιµόρφωσης (Μετά από ανίχνευση περαιτέρω αναγκών 

επιµόρφωσης από τη Συντονιστική Επιτροπή του Παρατηρητηρίου, θα προσαρµόζεται 

καταλλήλως το επιµορφωτικό υλικό και θα επαναλαµβάνεται σε περιοδική βάση η 

επιµόρφωση των Σχολικών Συµβούλων των Οµάδων ∆ράσεων Πρόληψης σε επίπεδο 

Περιφέρειας καθώς και των εκπαιδευτικών των Οµάδων ∆ράσεων Πρόληψης των 

σχολικών µονάδω)ν. 

∆ράση 4. ∆ράσεις ευαισθητοποίσης - ενηµέρωσης – επιµόρφωσης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων) 

Περιλαµβάνονται ενδεικτικά: 

o ∆ράσεις ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών από τους εκπαιδευτικούς των 

Οµάδων ∆ράσεων Πρόληψης των σχολικών µονάδων  

o Οργάνωση δραστηριοτήτων από τους εµπλεκόµενους στο δίκτυο(Οµάδες ∆ράσεων 

Πρόληψης σε επίπεδο Περιφέρειας, Σχολικών Μονάδων, δίκτυο συνεργαζόµενων 

φορέων), όπως οµιλίες, διαλέξεις, προβολή ταινιών, επικοινωνία µε τους γονείς και τους 
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τοπικούς φορείς.. 

∆ράση 5. Συνέργεια µε άλλες πράξεις 

Ανάπτυξη δράσεων συνέργειας µε άλλες πράξεις του ΕΠ όπως «Σχολές Γονέω» του 

«Μηχανισµού Άµεσης Παρέµβασης για την αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και 

του εκφοβισµού». 

∆ράση 6. ∆ράσεις προβολής και δηµοσιότητας 

∆ράση 7. Αξιολόγηση της Πράξης 

 

8. Στην σελίδα 9 η ενότητα 2.1 του κεφαλαίου µε τίτλο «2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής: 

2.1. Η συγχρηµατοδοτούµενη1 δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των δύο 

πράξεων στην κατηγορία πράξης «Προγράµµατα Ευαισθητοποίησης» που 

προκηρύσσονται µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 2.950.000,00 € 

και κατανέµεται ενδεικτικά κατά θεµατική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ως 

ακολούθως:  

 

Πίνακας 2.1.1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 1 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την 
αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας 
και του εκφοβισµού 

771.750,00 

2. 

«Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 
πρόληψης και αντιµετώπισης των 
φαινοµένων σχολικής βίας και 
εκφοβισµού» 

661.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.432.950,00 

 

                                          

1  όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το 
ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής 
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Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 2 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 
Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την 
αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας 
και του εκφοβισµού 

915.425,00 

2. 

«Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 
πρόληψης και αντιµετώπισης των 
φαινοµένων σχολικής βίας και 
εκφοβισµού» 

502.320,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.417.745,00 

 

Πίνακας 2.1.3 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 6 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Α/

Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 
Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την 
αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας 
και του εκφοβισµού 

62.825,00 

2. 

«Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 
πρόληψης και αντιµετώπισης των 
φαινοµένων σχολικής βίας και 
εκφοβισµού» 

36.480,00 

ΣΥΝΟΛΟ 99.305,00 

 

Επισηµαίνεται ότι η κλείδα κατανοµής που εφαρµόστηκε για το ποσό του 1.750.000,00€ ήταν 

αντίστοιχα 44,1%, 52,31% και 3,59% ενώ µετά την αναθεώρηση του Ε.Π. για το ποσό των 

1.200.000,00 ευρώ εφαρµόσθηκε κλείδα µε ποσοστά 55,10%, 41,86% και 3,04%. 

9. Στην ενότητα 3.4.µε τίτλο «Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιµότητας» το τέλος της πρώτης 

πρότασης της πρώτης παραγράφου συµπληρώνεται και έχει πλέον ως εξής:  
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«Επισηµαίνεται ότι επιλέξιµη µπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία τεκµηριωµένα 

συµβάλλει στην οµαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου των πράξεων, σε 

εφαρµογή των άρθρων 25,27, 32,  36, 38 της ΥΠΑΣΥ∆/14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 όπως αυτή 

ισχύει κάθε φορά». 

Κατά τα λοιπά  ισχύει ως έχει η µε αριθµ. πρωτ. 3014/24-02-2013 Πρόσκληση (κωδικός 151) 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

• Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Πόρων 

• Προϊστάµενο  ΕΥ∆  

• Μονάδα Α2,Α1,Β1 

 


