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Θέμα: Θεσμική δικτύωση φορέων για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης 

δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού 

στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

1. ενημερώνει ότι:  

I. δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αρ. πρωτ. 23/8-1-

2016 συσταθείσα ομάδα εργασίας με το διακριτικό τίτλο «Κεντρική 

Επιστημονική Επιτροπή» (Κ.Ε.Ε.) (7/13-01-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) με στόχο την 

επιστημονική εποπτεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου 

της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Κ.Ε.Ε. υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

κλπ) σχετικά με θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, του 
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εκφοβισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του χουλιγκανισμού, της 

ομοφοβίας, των δικαιωμάτων του Παιδιού και γενικότερα της οργάνωσης 

του Δημοκρατικού Σχολείου, έπειτα από αίτημά τους. 

II. διαμορφώνεται η θεσμική δικτύωση φορέων για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού σε κεντρικό επίπεδο (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

Κ.Ε.Ε.) συναρμόδιων φορέων και οργάνων με στόχο τον συντονισμό των 

σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

του φαινομένου. 

2. καλεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης: 

I. να ορίσουν εκ νέου Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.Σ.Υ.Δ.Π.) 

για θέματα λειτουργίας πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής 

βίας και εκφοβισμού που θα αποτελούνται από έναν συντονιστή, δύο μέλη 

και έναν γραμματέα. Συντονιστές των επιτροπών αυτών ορίζονται οι 

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ενώ ένα μέλος θα πρέπει να 

προέρχεται από τη Πρωτοβάθμια και ένα από τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Ως μέλη ορίζονται οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας, ή/και οι 

Υπεύθυνοι Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) ή/και οι Υπεύθυνοι 

Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε κάθε Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

II. να επικαιροποιήσουν τα μέλη των Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων 

Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.) και να ορίσουν νέα μέλη για το σύνολο των σχολικών 

μονάδων της αρμοδιότητάς τους. Τα νέα μέλη Π.Ο.Δ.Π. ορίζονται, 

λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: μέλη Π.Ο.Δ.Π. δύνανται να είναι Προϊστάμενοι 

Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των 

σχολικών μονάδων, Διευθυντές Π.Ε και Δ.Ε καθώς και εκπαιδευτικοί. Το 

κάθε μέλος Π.Ο.Δ.Π. θα έχει στην αρμοδιότητά του μια ομάδα σχολικών 

μονάδων της περιοχής ευθύνης του. 

Οι γραμματείς των Ε.Σ.Υ.Δ.Π. θα πρέπει: 
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α) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το συνημμένο αρχείο (excel)  

ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις (mfaitaki@minedu.gov.gr, 

ctseliki@minedu.gov.gr και kee@minedu.gov.gr), 

β) να ανοίξουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (στην 

περίπτωση που δεν έχουν) μέσω της σελίδας 

http://register.sch.gr/teachers/ και τέλος,  

γ) να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  (http://stop-

bullying.sch.gr/) τα μέλη των Ε.Σ.Υ.Δ.Π., Π.Ο.Δ.Π. και Ο.Δ.Π. και τα σχολεία 

που τους αντιστοιχούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις ορισμού σύστασης 

των Ε.Σ.Υ.Δ.Π., Π.Ο.Δ.Π.  από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Διευθυντή. 

Για να καταχωρηθούν οι Ε.Σ.Υ.Δ.Π., Π.Ο.Δ.Π.  και Ο.Δ.Π. θα πρέπει να 

έχουν Αριθμό Μητρώου και να διαθέτουν λογαριασμό πρόσβασης στο 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). Σε περίπτωση που δεν έχουν, 

μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό στο Π.Σ.Δ. μέσω της σελίδας 

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

3. καλεί όλους τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

να συγκροτήσουν Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π.). Ως επικεφαλής των 

Ο.Δ.Π. ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας με αναπληρωτή τον 

Υποδιευθυντή. Ως μέλος και αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος της ΟΔΠ 

ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

παρακολουθήσει σχετική επιμόρφωση και σε περίπτωση έλλειψής τους, 

εκείνοι που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Στις περιπτώσεις των 

ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων ή σε περιπτώσεις όπου δεν επαρκεί το 

μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να οριστεί ένα τακτικό μέλος (ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας) με αναπληρωματικό μέλος τον διευθυντή 

όμορου σχολείου. Επισημαίνεται ότι θα οριστούν μέλη των Ο.Δ.Π. οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες την τρέχουσα σχολική 

χρονιά και όχι στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά. Πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα http://stop-bullying.gr/admin έχουν όλες οι σχολικές μονάδες  

μέσω του λογαριασμού τους στο Π.Σ.Δ. 

 

mailto:mfaitaki@minedu.gov.gr
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Όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της εγκυκλίου ενυπόγραφα, με 

ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Όλες οι παραπάνω 

ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Μαρτίου 2016. 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ 

 

 
 
Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΠΕΘ 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ 
3. Γραφείο Προϊσταμένου Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ 
4. Μονάδα Β1 
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