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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του 
Συντονιστή δράσεων για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του 
Εκφοβισµού» 
 

 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την µε αριθµ.159704/Γ7/17-12-2012 Υ.Α µε θέµα «Ίδρυση 
Παρατηρητηρίου        Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού». 

2. Τη µε αριθµ. Πρωτ. 15885/Γ1/05-02-2013 Υ.Α. «Συγκρότηση 
Συντονιστικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής 
Βίας και του Εκφοβισµού». 

3. Το µε αριθµ. Πρωτ. 1236/05-04-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. µε θέµα 
: « Ορισµός Συντονιστή δράσεων για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και 
του  Εκφοβισµού». 

4. Την µε αριθµ. Πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 Υ.Α. µε θέµα: « 
∆ιορισµός Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπ/σης – Παύση των µέχρι σήµερα 
Υπηρετούντων». 

5. Το µε αριθµ. Πρωτ. 2486/14-04-2015 έγγραφο του Συντονιστή ∆ράσεων 
για τη Σχολική Βία και τον Σχολικό Εκφοβισµό µε θέµα: «Παραίτηση από 
τη θέση του Συντονιστή ∆ράσεων για τη Σχολική Βία και τον Σχολικό 
Εκφοβισµό».  

6. Το µε ηµερ.17-04-2015 e-mail της Μονάδας Β1 «Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων» µε θέµα «Έκδοση νέου ΦΕΚ των 
ΕΣΥ∆Π» 

 
      Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης καλεί τους 
εκπαιδευτικούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
παρακάτω και ενδιαφέρονται για την κάλυψη θέσης του Συντονιστή 
∆ράσεων Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού, να 
καταθέσουν αίτηση στη ∆/νση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν µέχρι την 
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 .   
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

∆/νση 
Τ.Κ. 
Πληροφορίες 
Τηλ. 
Fax. 
E-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Λ. Κνωσού 6 
71306 
Λαµπρίδου Κατερίνα 
2810-302440 
2810-302444 
mail@kritis.pde.sch.gr 
 
 



 
 
 
   Οι ∆/νσεις Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά, θα τα 
διαβιβάσουν στην Περιφερειακή ∆/νση Εκπ/σης Κρήτης το αργότερο µέχρι 
την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015. 
 
 
      Προϋποθέσεις : 
 
      Οι αιτούντες εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι µόνιµοι 
εκπαιδευτικοί, όλων των κλάδων, Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και να υπηρετούν οργανικά στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 
 
      Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 
 
      Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται µε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Ενυπόγραφο Βιογραφικό Σηµείωµα το οποίο ενέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ως προς τα δηλούµενα προσόντα και στοιχεία 
του αιτούντα. 
2. Βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ επιπέδου | 
3. Επικυρωµένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης Γλώσσας. 
4. ∆ήλωση Εκπόνησης προγραµµάτων για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και 
του Εκφοβισµού ή Συµµετοχή σε σχετικές ∆ράσεις. 
5. ∆ηµοσιεύσεις – Εκδόσεις – άρθρα για θέµατα συναφή. 
 
             Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποτελούν κύρια ή συνεκτιµώµενα 
κριτήρια για την επιλογή και συνυποβάλλονται µε την αίτηση. Πρόσθετα 
δικαιολογητικά µετά την ηµεροµηνία υποβολής δε γίνονται δεκτά. 
             Ο Συντονιστής αναλαµβάνει καθήκοντα µε τον ορισµό 
τοποθέτησής του. 
 
              Ο Συντονιστής ∆ράσεων θα συνεργάζεται µε τους ∆/ντες Εκπ/σης και 
τους Σχολικούς Συµβούλους, καθώς και µε τους ∆/ντες των σχολικών µονάδων, 
προκειµένου να υλοποιούνται οι δράσεις πρόληψης. Επιπρόσθετα, ο συντονιστής 
θα αναπτύσσει ∆ίκτυο συνεργαζόµενων φορέων στην Περιφέρεια Κρήτης, 
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 ∆/ντης Κρήτης σε συνεργασία µε το 
Συντονιστή ∆ράσεων θα ενηµερώνει το Παρατηρητήριο, το οποίο εδρεύει στο 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. , σε µηνιαία βάση αποστέλλοντας στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη 
του φαινόµενου, και εκτάκτως, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, θα συντάσσει 
ετήσια έκθεση για το σύνολο των σχολικών µονάδων της Περιφέρειας Κρήτης. 
 
        
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      Παρακαλούµε οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Π.Ε. & ∆.Ε. να 
ενηµερώσουν άµεσα τους Εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων 
περιοχής ευθύνης τους. 
 
         

 
 
                                              Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 
 
 
 
                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ 
 
 

 
 

 
 
 
 

Πίνακας Αποδεκτών : 
 
 

1. ∆/νσεις ΠΕ & ∆Ε Κρήτης 
2. Σχολικές µονάδες ( δια των οικείων ∆/νσεων) 
3. ΚΕ∆∆Υ Κρήτης 
4. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων 
5. ΚΠΕ Κρήτης 
6. ΠΕΚ Ηρακλείου 
7. Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία Κρήτης 
8. Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 

 
 
 
 


