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Έχοντας υτχόψη: 

1. Την απόφαση 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάϋεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.». 

2. Την υπ' αρ. πρωτ. 93006/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. με θέμα «.Προκήρυξη για την 
πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 
Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων» 

3. Την υπ' αρ. πρωτ. 93007/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. με θέμα «Προκήρυξη για την 
πλήρωση ϋέσεων Υπευθύνων των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ. Ν.)» 

4. Την υπ' αρ. πρωτ. 92998/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, 
των κριτηρίων και της διαδικασίας επυ\ογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και 
Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους» 

5. Την υπ' αρ. πρωτ. 93008/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, 
των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων 
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) καθώς και των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων τους» 

6 . Την ανάγκη πρόληψης της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία της χώρας 
σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την Αγωγή Υγείας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 



Την ίδρυση του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, 
υπό την εποπτεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. 

Το Παρατηρητήριο έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για 
την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, την καταγραφή, τη μελέτη και 
τη διοχέτευση πρός διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής 
βίας και εκφοβισμού. 

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του από 
την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία ορίζεται με Υπουργική Απόφαση. 

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση ορίζεται από τον Περιφερειακό Δ/ντη ένας 
εκπαιδευτικός Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστής Δράσεων Πρόληψης. 
Ο Συντονιστής Δράσεων συνεργάζεται με τους Δ/ντες Εκπ/σης και τους Σχολικούς 
Συμβούλους, καθώς και με τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων, προκειμένου να 
υλοποιούνται οι δράσεις πρόληψης. Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής αναπτύσσει Δίκτυο 
συνεργαζόμενων φορέων σε κάθε Περιφέρεια, επιδιώκοντας τη συμμετοχή θεσμικών, 
κοινωνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών που ειδικεύονται σε θέματα 
πρόληψης της βίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, 
κοινοτικής διαμεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης. 

Ο Περιφερειακός Δ/ντης σε συνεργασία με τον Συντονιστή Δράσεων θα ενημερώνει 
το Παρατηρητήριο, το οποίο εδρεύει στο Υπουργείο Παιδείας, σε μηνιαία βάση 
αποστέλλοντας στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη του φαινομένου, και εκτάκτως 
όταν οι περιστάσεις το απαιτούν και θα συντάσσει ετήσια έκθεση για το σύνολο των 
σχολικών μονάδων της Περιφέρειας του. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 



         Tο υπουργείο Παιδείας προέβη στην ίδρυση του Παρατηρητηρίου «για την 
Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού».  Το Παρατηρητήριο 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισης των 
φαινομένων της σχολικής βίας και. έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την 
ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση, προς διαχείριση, σε πιστοποιημένους 
φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Το Παρατηρητήριο θα είναι 
υπεύθυνο για τον σχεδιασμό δράσεων, θα εκπονεί μελέτες, θα συμμετέχει σε 
επιστημονικές έρευνες. 

 
 
Οι δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι: 

• Λειτουργία κέντρου καταγραφής περιστατικών στο Παρατηρητήριο. 
• Εκπαίδευση διευθυντών σχολικών μονάδων ανά περιφέρεια. 
• Δράσεις αγωγής υγείας και δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών. 
• Λειτουργία κινητής μονάδας παρέμβασης, σε συνεργασία με την Εταιρεία 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (ΕΨΥΠΕ). 
• Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για εκπαιδευτικούς, σε 

συνεργασία με ΕΨΥΠΕ. 
• Διαδικτυακή πλατφόρμα συμβουλευτικής, για εκπαιδευτικούς και εφήβους. 
• Επιδημιολογική έρευνα για ανίχνευση και παρακολούθηση αντικοινωνικών 

συμπεριφορών στο σχολείο. 
• Πανελλήνια καμπάνια κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού σε 

συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
• Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. 
• Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης γονέων, μέσω της διά βίου 

μάθησης και της λειτουργίας Σχολών Γονέων. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων σε κάθε περιφέρεια 
εκπαίδευσης για την υποστήριξη των δράσεων πρόληψης στα σχολεία, επιδιώκοντας 
ιδιαίτερα τη συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών 
που εξειδικεύονται σε θέματα πρόληψης της βίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης. 

Το Παρατηρητήριο θα δέχεται καταγγελίες και θα καταγράφει περιστατικά βίας στο 
σχολικό περιβάλλον, ώστε στη συνέχεια οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί φορείς να 
αναλαμβάνουν την κατά περίπτωση αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Η  Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχοντας στην 
προσπάθεια αυτή όρισε Συντονιστή Δράσεων και προέβη σε συγκεκριμένο σχεδιασμό 
δημιουργίας δικτύων σε κάθε νομό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και παρέμβασης, με στόχο την ενημέρωση 
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων σε θέματα ενδοσχολικής βίας, αλλά και σε 
τρόπους αντιμετώπισής της. 
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