
"Ζούμε Αρμονικά Μαζί - Σπάμε τη Σιωπή"

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της βίας και του 
σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία



Νόμος για την 
Ιδιωτική 
Εκπαίδευση 

Νόμος για την 
Εθνική Αρχή 
Ανώτατης 
Εκπαίδευσης

Νόμος 
για την 
Επαγγελματική 
Εκπαίδευση, 
Κατάρτιση & 
Δια Βίου 
Μάθηση

Νόμος για την 
- αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών
- ενίσχυση αυτονομίας
- ενίσχυση δομών 

υποστήριξης 
εκπαιδευτικού έργου

- εκκλησιαστική 
εκπαίδευση

Νόμος 
για την 
Αναβάθμιση 
του Σχολείου

Νόμος-πλαίσιο 
για την Ανώτατη 
Εκπαίδευση
& ΔΟΑΤΑΠ
(& οργανικές 
θέσεις κληρικών)

Νόμος για 
- την εισαγωγή 
στα ΑΕΙ
- ενίσχυση της
ασφάλειας & 
ακαδημαϊκής 
ελευθερίας

Νομοσχέδιο 
για την 
αντιμετώπιση 
της βίας και του 
σχολικού 
εκφοβισμού
στα σχολεία

Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό 
μουφτειών
Θράκης



Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει περαιτέρω 
μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του 
φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και της 
ενδοσχολικής βίας. 

Η οριοθέτηση του σχολικού εκφοβισμού και 
της ενδοσχολικής βίας αποτελεί σημαντική 
πρόκληση, καθώς συμπεριλαμβάνονται
πολλές μορφές και εκφάνσεις βίας, όπως 
σωματική, λεκτική, ψυχολογική, 
συναισθηματική, κοινωνική, ρατσιστική, 
σεξουαλική, διαδικτυακή.

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 



ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

35% 
των παιδιών που 
έπεσαν θύματα 
διαδικτυακού 
εκφοβισμού 
απευθύνθηκαν σε 
κάποιον ενήλικο για 
βοήθεια στην Ελλάδα
Πηγή: Ελληνικό Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου

1/3

1/4 έχει υποστεί σχολικό 
εκφοβισμό από 
συμμαθητές του τον 
τελευταίο μήνα

Παγκοσμίως, το ποσοστό 
είναι 1 στους 3 μαθητές

μαθητές
στην Ευρώπη

Πηγή:  UNESCO



ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Παγκοσμίως, το 
ποσοστό μαθητών 
που υφίστανται 
ενδοσχολική βία 
μειώνεται με την 
ηλικία - τα 
μεγαλύτερα 
ποσοστά 
καταγράφονται 
μεταξύ 10-15 
ετών

Μόνο σε 5 χώρες 
έχει μειωθεί το 
ποσοστό των 
μαθητών που 
είναι θύματα 
σχολικού 
εκφοβισμού και 
σωματικής βίας

Πηγή: ΠΟΥ 

Μεταξύ του 2015 
και του 2018, 
παρατηρήθηκε 
αύξηση στα 
παιδιά που είναι 
δέκτες σχολικού 
εκφοβισμού κατά 
4%, κατά μέσο 
όρο στις χώρες 
του ΟΟΣΑ

Περίπου 1 στα 
12 αγόρια (8%) 
δήλωσε ότι είχε 
εκφοβίσει 
άλλους 
τουλάχιστον 2-3 
φορές τους 
τελευταίους δύο 
μήνες, σε 
σύγκριση με 1 
στα 20 κορίτσια 
(5%)Πηγή:  UNESCO

Πηγή: ΟΟΣΑ

Πηγή:  UNESCO



Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας αποτελεί 
σημαντική προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί ποικίλες δράσεις με στόχο την υποστήριξη των 
μαθητών και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας 
απέναντι σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας, με στόχο την ενίσχυση 
θετικών προτύπων συμπεριφοράς.

Τι υλοποιεί ήδη το Υπ. Παιδείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
της ενδοσχολικής βίας; 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

2019-2023   ΝΔ 2015-2019   ΣΥΡ

Απασχόληση περισσότερων από 3.200 ψυχολόγων 
και κοινωνικών λειτουργών

Απασχόληση περίπου 1.600 
ψυχολόγων και κοινωνικών 
λειτουργών

Θεσμοθέτηση Συμβούλου Σχολικής Ζωής σε κάθε 
σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χ

Ενδυνάμωση και αύξηση χρηματοδότησης κατά 
150% σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για 
ολοκληρωμένη και άμεση παρέμβαση 

Πολύ χαμηλότερη χρηματοδότηση



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

2019-2023   ΝΔ 2015-2019   ΣΥΡ

Εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο 
υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα με σχετικές 
θεματικές (π.χ. σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, 
ανθρώπινα δικαιώματα, συμπερίληψη και 
σεβασμός στη διαφορετικότητα)

Χ

Οριζόντιες επιμορφώσεις σε πάνω από 125.000 
εκπαιδευτικούς σε σχετικά θέματα

Ελάχιστες και αποσπασματικές 
επιμορφώσεις

166 Νέα Προγράμματα Σπουδών που 
ενσωματώνουν έννοιες/αναλύσεις κατά της βίας 
και των διακρίσεων

Προγράμματα σπουδών ακόμη και από 
το 1998



Νέες δομές σε όλα τα επίπεδα

Ψηφιακή πλατφόρμα για αναφορά περιστατικών 
με δυνατότητα ΑΝΩΝΥΜΗΣ υποβολής

Στοχευμένη επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Νέο και εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό υλικό

Πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ



Θεσμική κατοχύρωση συνεργασίας μεταξύ φορέων  
και δομών που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω 
πεδίο

Εκπόνηση ερευνών 

Μηχανισμός διάχυσης καλών πρακτικών

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ



ΣΧΟΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Α’βάθμια: Δ/ντής + 1 εκπαιδευτικός που 
ορίζεται από τον Δ/ντή

Β’βάθμια: Δ/ντής + Σύμβουλος Σχολικής 
Ζωής 

àΥπεύθυνοι αντιμετώπισης σχολικού 
εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας

àΣημείο αναφοράς για μαθητές 
àΥπεύθυνοι υλοποίησης εκπαιδευτικών 

δράσεων και προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης 

4-μελής Ομάδα Δράσης: Δ/ντής
Εκπαίδευσης + Σύμβουλος Εκπαίδευσης 
+ Ψυχολόγος + Κοινωνικός Λειτουργός 

àΥπεύθυνη εφαρμογής δράσεων και 
προγραμμάτων 

àΥποστήριξη σχολικών μονάδων σε 
ιδιαίτερες περιπτώσεις

àΥποχρέωση παροχής στοιχείων για 
τον σχολικό εκφοβισμό και την 
ενδοσχολική βία στις ετήσιες 
αναφορές



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

à Συλλογή ετήσιων εκθέσεων των 
Δ/νσεων Εκπαίδευσης από τον 
Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης (ΠΔΕ)

à Ετήσια ενημέρωση του Γενικού 
Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής από τους 
ΠΔΕ

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 

àà Υπεύθυνη για την υλοποίηση 
δράσεων σε εθνικό επίπεδο

àà Δημιουργία πρωτοκόλλων 
διαχείρισης περιστατικών



ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Είσοδος στην πλατφόρμα 
με χρήση

κωδικών ΠΣΔ

Επιλογή 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ή 

επώνυμης 
αναφοράς 

Είσοδος στην πλατφόρμα 
με χρήση 

κωδικών taxis

Αποκλειστική 
δυνατότητα 
ΕΠΩΝΥΜΗΣ
αναφοράς 

Μ
Α
Θ
Η
ΤΕ

Σ
ΓΟ

Ν
ΕΙ
Σ

Δυνατότητα στους αναφέροντες να 
παρακολουθήσουν την πορεία της αναφοράς τους 

μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας 

Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του ζητήματος 
σε επίπεδο σχολείου, η σχολική Ομάδα Δράσης 

καταφεύγει στην αρμόδια ομάδα της Δ/νσης
Εκπαίδευσης για υποστήριξη

Αποστολή της αναφοράς στην Ομάδα Δράσης του 
σχολείου, με κοινοποίηση στην αρμόδια Δ/νση

Εκπαίδευσης 

Καταγραφή περιστατικού σε ειδικά διαμορφωμένη 
φόρμα 



o Επιμόρφωση 
Σύγχρονη / ασύγχρονη επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς, 
τα στελέχη εκπαίδευσης και τις Ομάδες Δράσης 

o Εγκεκριμένα Προγράμματα και Εκπαιδευτικό Υλικό 
Ανάρτηση εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΥΠΑΙΘ τα οποία 
σχετίζονται με τον σχολικό εκφοβισμό και την ενδοσχολική βία 

o Υλικό για Γονείς 
Δημιουργία νέου χρήσιμου και πρακτικού υλικού για γονείς για 
να έχουν εργαλεία έμπρακτης υποστήριξης των παιδιών τους

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ



o Πρωτόκολλα Διαχείρισης Περιστατικών
Δημοσίευση πρωτόκολλων διαχείρισης περιστατικών με οδηγίες για 
διαφορετικές κατηγορίες σχολικού εκφοβισμού και ηλικίες 

o Καλές Πρακτικές 
Συλλογή καλών πρακτικών για περαιτέρω διάχυση στις σχολικές 
μονάδες 

o Διεξαγωγή ερευνών
Διεξαγωγή ερευνών για το φαινόμενο στη βάση ερωτηματολογίων 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ



Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, T: +302103443505 F: +302103442887 minister@minedu.gov.gr


