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ΠΡΟΣ:  1.Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 
2.Διευθύνσεις Π.Ε & Δ.Ε. 
3.ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. 
4.Σχολικές Μονάδες  
(δια των Διευθύνσεων ΠΕ & ΔΕ) 
5.Οργανωτική Ομάδα ΠΔΕ 
 

 

ΘΕΜΑ : «Ανασυγκρότηση Συντονιστικής και Οργανωτικής Ομάδας του Παρατηρητηρίου 
Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων»  
Σχετ.:Α.Π.1515/27-01-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας. 
 
        Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΕ) στο πλαίσιο 
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων σας γνωστοποιεί τα 
μέλη της Συντονιστικής και Οργανωτικής Ομάδας υλοποίησης δράσεων για την 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
 
Σκοπός της συγκρότησης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου είναι η οργάνωση δράσεων 
με στόχο την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων, καθώς και η ενεργοποίηση 
των κατάλληλων διαδικασιών, οι οποίες θα επιτρέψουν στο σχολείο να διαχειρισθεί 
φαινόμενα σχολικής βίας, φυσικών καταστροφών και θεμάτων ασφάλειας και υγείας. 
 
Οργανωτική δομή του Παρατηρητηρίου 
Η δομή του Παρατηρητηρίου αποτελείται από: 
Α) Συντονιστική Ομάδα  
Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας έχει συσταθεί 
συντονιστική ομάδα η οποία αποτελείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή επικεφαλής, 
έναν συντονιστή κάθε ομάδας, ανά θεματικό άξονα (ασφάλεια και υγεία- σχολική βία- 
φυσικές καταστροφές) και 1 μέλος, το οποίο ασκεί γραμματειακή και επικοινωνιακή 
υποστήριξη. 
Η Συντονιστική Ομάδα της ΠΔΕ ορίζεται ως εξής:  

1. Θωμάς Μπαχαράκης, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Ακριτίδης Νικόλαος, ως συντονιστής ομάδας του θεματικού άξονα «Φυσικές 

Καταστροφές» 

3. Καλπίδης Ιωάννης, ως συντονιστής ομάδας του θεματικού άξονα «Ασφάλεια και   

Υγεία» 

4. Τρικκαλιώτης Ιωάννης, ως συντονιστής ομάδας του θεματικού άξονα «Σχολική Βία» 

5. Πρασσά Χρύσα, Γραμματειακή και επικοινωνιακή υποστήριξη  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Ομάδας είναι να : α) Οργανώνει και θέτει τους άξονες 
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου και β) Συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς. 
 
Β) Οργανωτική ομάδα σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τη συντονιστική ομάδα πλαισιώνει η 
Οργανωτική Ομάδα ανά θεματικό άξονα ως εξής:  
 

 
Αρμοδιότητες Οργανωτικής Ομάδας 
  
Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 

• Συνεργάζονται με τις Ομάδες Υποστήριξης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σύμφωνα 

με την κατανομή ευθύνης τους. Ειδικότερα, α) προτείνουν και υποστηρίζουν το σχεδιασμό 

δράσεων των Ομάδων Υποστήριξης των Δ.Ε., β) συνδιοργανώνουν επιμορφωτικές 

συναντήσεις και ημερίδες για στελέχη και εκπαιδευτικούς.  

• Αναπτύσσουν δίκτυο υποστήριξης και συνεργασίας με τοπικούς και εθνικούς  φορείς 

και οργανώσεις σε επίπεδο ΠΔΕ. 

• Διοργανώνουν Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες με ανάλογη θεματολογία. 

• Επιμελούνται τη λειτουργία του Ιστολογίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης (ανακοινώσεις, ανάρτηση μελετών περίπτωσης από σχολικές μονάδες, 

ανάρτηση –δημοσιοποίηση καλών πρακτικών –αποθετήριο, παρουσίαση του έργου των 

υποστηρικτικών φορέων, συγκέντρωση και δημοσιοποίηση επιστημονικών άρθρων, 

πρακτικών συνεδρίων, υλικό προγραμμάτων φορέων κ.ά.). 

 
Γ)  Ομάδα Υποστήριξης σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΔΕ) 
 
Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ορίζεται τριμελής Ομάδα Υποστήριξης, στην οποία 
συμμετέχουν:  
α) ο/η Διευθυντής/ρια Εκπαίδευσης β) ένας/μια Συντονιστής/ρια Εκπαιδευτικού Έργου 
παιδαγωγικής ευθύνης του οικείου ΠΕΚΕΣ και γ) ο/η Προϊστάμενος/η του οικείου ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ 
και οι αναπληρωτές/-τριες τους αντίστοιχα.  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 
 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΛΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΟΡΒΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 
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Αρμοδιότητες Ομάδας Υποστήριξης  
 
Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 

• Συνεργάζεται με τα μέλη της Οργανωτικής Ομάδας του Παρατηρητηρίου. 

• Συμμετέχει στις επιμορφωτικές συναντήσεις που διοργανώνει η Ομάδα Συντονισμού 

της ΠΔΕ. 

• Συνδιοργανώνει επιμορφωτικές συναντήσεις για στελέχη και εκπαιδευτικούς, με την 

Συντονιστική και Οργανωτική Ομάδα της ΠΔΕ. 

• Συντάσσει κατάλογο υποστηρικτικών φορέων, προς ενημέρωση των συλλόγων 

διδασκόντων, επιλέγοντας από τους διαθέσιμους στην περιοχή αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης. 

• Μεριμνεί για την υλοποίηση πρόσθετων δράσεων ενδυνάμωσης των εμπλεκόμενων 

εκπαιδευτικών σε καταστάσεις κρίσεων. 

• Διαμεσολαβεί μεταξύ υπηρεσιών και συνεισφέρουν για την άρση αδιεξόδων σε 

καταστάσεις κρίσεων. 

• Διοργανώνει εκδηλώσεις διάχυσης καλών πρακτικών. 

 

Σε επίπεδο διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση 

και η ταχεία παρέμβαση ώστε να αποτρέπεται η κλιμάκωση του φαινομένου.  

 

Η σχολική μονάδα στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να: 

Α) εκπροσωπείται από τον Διευθυντή/-ντρια ή μέλος που ορίζεται από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/Διδασκουσών.   

Β) διαμορφώνει από την αρχή της σχολικής χρονιάς, με τη συμβολή και σύμπραξη όλων 

των συμμετεχόντων  (Σύλλογο Διδασκόντων, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, μαθητές, 

Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.), ορισμένο σχέδιο πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης 

περιστατικών που άπτονται της ασφάλειας και υγείας, της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού και των φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο σύνταξης του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας.  

Γ) συνεργάζεται με την Ομάδα Υποστήριξης της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για 

την περαιτέρω διευθέτηση-επίλυση προβλημάτων. 

       
 
 
 
 

 
Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 

Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Θωμάς Μπαχαράκης 

http://kmaked.pde.sch.gr/

