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 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  

 

 

ΘΕΜΑ: 
2η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 3014/24-2-2012 Πρόσκλησης µε κωδικό 
151 για τις Πράξεις «Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την 
αντιµετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισµού» και 
«Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης και αντιµετώπισης των 
φαινοµένων σχολικής βίας και εκφοβισµού» 

 

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, έχοντας υπόψη:  

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

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 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), 

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4.   Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 

ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύµφωνα 

µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 636/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 αρ. 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.   Την µε αριθµ. Φ.908/90523/Η/05-07-2013 Απόφαση που αφορά στο ∆ιορισµό του Ειδικού 

Γραµµατέα, ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 

Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ322/τ.Β’/05-07-

2013), 

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 / 27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013, του στόχου 1 και 2 και τις µε αρ. 

πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09-09-2009), 28020/ΕΥΘΥ 

1212/30-06-2010 (Φ.Ε.Κ 1088/τ. Β’/19-07-2010) και ΥΑ 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13-

02-2013) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής, 

10.    Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση», µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων 

Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση,   

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 Π.∆ 118/2013 (ΦΕΚ 152/τεύχος Α'/25-06-2013) σχετικά µε τη Τροποποίηση του Π.∆ 

85/2012 για τη µετονοµασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

13.    Το Π.∆ 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) «∆ιορισµός  Αντιπροέδρου  της  Κυβέρνησης,  

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

14.    Την απόφαση της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση», µε την οποία εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Ε.Π., 

15.    Το Νόµο υπ. αρ. 3027/28-06-2002 (ΦΕΚ 152/Τεύχος Α/28-06-2002 Αρθρο 6 παρ.1) περί 

Ίδρυσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ., o οποίος 

τροποποιήθηκε µε το νόµο υπ. αρ. 3149/10-06-2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-06-03), 

τροποποίηση του ν. 3027 άρθρο 13 «Θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.», όπου η Ειδική 

Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. υπάγεται στον Υπουργό,  
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16.    Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 20087/2008 (ΦΕΚ 2665/31-12-2008) 

«Τροποποίηση της υπ. αριθµ. 10756/9-10-2002 (ΦΕΚ 1343/Τεύχος Β΄/16-10-2002) 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 

Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠΕΠΘ”, όπως ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της 

σύµφωνα µε το εδάφιο ζ της παραγράφου 2 του άρθρ. 5 του ω. 3614/2007» που 

περιλαµβάνει και τη µετονοµασία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ 

του ΥΠΕΠΘ σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων», 

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

18.   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.), 

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

Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού», 

20.   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, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την 2η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 3014/24-02-2012 Πρόσκλησης µε κωδικό 151 για 
τις Πράξεις «Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την αντιµετώπιση και πρόληψη της 
σχολικής βίας και του εκφοβισµού» και «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης 
και αντιµετώπισης των φαινοµένων σχολικής βίας και εκφοβισµού» στους ΑΠ1, ΑΠ2 και 
ΑΠ3, ως  προς εξής σηµεία: 

 

1.  Στην ενότητα «ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ», και συγκεκριµένα στην  

υποενότητα 1.2 (β) µε τίτλο «Περιεχόµενο προτάσεων», από την περιγραφή των ∆ράσεων 1, 2 

και 3 της Πράξης «Μηχανισµός Άµεσης Παρέµβασης για την αντιµετώπιση και πρόληψη της 

σχολικής βίας και του εκφοβισµού» αφαιρείται η ηµεροµηνία που προσδιορίζει τη διάρκεια 

ολοκλήρωσης της υλοποίησης των δράσεων αυτών. Συνεπώς, η εν λόγω υποενότητα 

αντικαθίσταται από την 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.  
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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 στη δηµιουργία ενός µηχανισµού άµεσης παρέµβασης και ταυτόχρονης 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα συγκροτείται από: 

(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. 

Μετά το πέρας της χρηµατοδότησης της Κινητής Μονάδα Παρέµβασης, 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 τη 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 θα καλύπτει (α) τις αποζηµιώσεις των ειδικών και (β) τυχόν αναγκαίο 

εξοπλισµό και τηλεπικοινωνιακά τέλη για τη βέλτιστη λειτουργία της γραµµής. 
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∆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). 

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 θα καλύπτει (α) τις αποζηµιώσεις των ειδικών (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 την 

προβολή των αποτελεσµάτων 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 το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

δράσεων ενηµέρωσης και πρόληψης, την καταγραφή, τη µελέτη και τη διοχέτευση προς 

διαχείριση σε πιστοποιηµένους φορείς περιστατικών βίας του µαθητικού πληθυσµού της χώρας. 
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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 το ∆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 το 

Συντονιστή ∆ράσεων Πρόληψης. Ενδεικτικά, στους στόχους περιλαµβάνονται: α) η υποστήριξη 

της αποστολής του Παρατηρητηρίου στο 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 το ∆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 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 στη 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). 
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• Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η σύνταξη προγραµµάτων επιµόρφωσης. 

• Η δυνατότητα αξιοποίησης ΤΠΕ, όπως: 

o εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

o ανάπτυξη ψηφιακού υλικού 

o ανάπτυξη εφαρµογής (πχ ιστοσελίδας πλατφόρµας, βάσης) για τη 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 µονάδων). 

 

∆ράση 4. ∆ράσεις ευαισθητοποίησης - ενηµέρωσης – επιµόρφωσης της εκπαιδευτικής 
κοινότητας (εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων). 

Περιλαµβάνονται, ενδεικτικά: 

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

Οµάδων ∆ράσεων Πρόληψης των σχολικών µονάδων 

• 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 

τοπικούς φορείς. 

 

∆ράση 5. Συνέργεια µε άλλες πράξεις 

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

 

2. Στην ενότητα 3 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ», στην υποενότητα 3.4 «Ειδικότεροι κανόνες 

επιλεξιµότητας» προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

Για Έργο εκτελούµενο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων καθορίζεται 

ανώτατο ποσοστό έµµεσων δαπανών µέχρι 3% επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών των υ/π 

αυτεπιστασίας.  

Για Έργο εκτελούµενο από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ 

(ΙΤΥΕ) καθορίζεται ανώτατο ποσοστό επιρριπτόµενων δαπανών µέχρι 25% επί των άµεσων 

επιλέξιµων δαπανών των υ/π αυτεπιστασίας. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αρίθµ. 3014/24-2-2013 Πρόσκληση (ΚΩ∆. 151), όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ’αρίθµ. 9498/8-5-2013 απόφαση. 

 

 

 

  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  
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