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Θέµα: Οµάδα Άµεσης Παρέµβασης 
 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στα πλαίσια της στήριξης των σχολικών 
µονάδων για την άµεση αντιµετώπιση σοβαρών περιστατικών ή/και φαινοµένων 
παραβατικότητας, έχει δηµιουργήσει την Οµάδα Άµεσης Παρέµβασης. Η Oµάδα 
απαρτίζεται από εκπροσώπους διαφόρων Τµηµάτων και Υπηρεσιών του Υ.Π.Π. 
Γενικός Υπεύθυνος της Οµάδας Άµεσης Παρέµβασης για όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης είναι ο κ. Στέλιος Στυλιανού (Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσής). Η Οµάδα Άµεσης Παρέµβασης σύµφωνα µε τους όρους εντολής 
της εργάζεται για: 

• την ενίσχυση της σχολικής µονάδας για την ανάπτυξη, προώθηση και 
παρακολούθηση σχεδίου δράσης αντιµετώπισης σοβαρών περιστατικών ή 
φαινοµένων παραβατικότητας στη σχολική µονάδα. Το σχέδιο δράσης θα 
συµφωνείται και θα υπογράφεται από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη.  

• την άµεση στήριξη και παρακολούθηση ατοµικών περιπτώσεων µαθητών 
από Καθηγητή Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής, 
Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο ή και Κοινωνικό Λειτουργό.  

Οι ∆ιευθυντές των Σχολείων οι οποίοι έχουν ανάγκη άµεσης καθοδήγησης από 

την Οµάδα, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν το συνηµµένο έντυπο και το 

υποβάλουν µε τηλεοµοιότυπο στον κ. Στέλιο Στυλιανού (Γενικό Επιθεωρητή 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης) στον αριθµό 22-800919. 

Βασική επισήµανση είναι ότι η Οµάδα Άµεσης Παρέµβασης δεν προβλέπεται να 
αναλάβει απλά και καθηµερινά περιστατικά παραβατικής και επιθετικής 



συµπεριφοράς. Αναµένεται ότι το προσωπικό του σχολείου, πέραν από το 
εκπαιδευτικό έργο, θα τελεί πρωτίστως παιδαγωγικό έργο µε στόχο τη 
διαµόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τα δικαιώµατα των άλλων. Είναι 
σηµαντικό όπως οι διευθύνσεις των σχολείων ακολουθούν συστηµατικά την 
πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού όσον αφορά την αντιµετώπιση 
πειθαρχικών προβληµάτων όπως αναλύονται στους κανονισµούς λειτουργίας 
των σχολικών µονάδων, της κάθε βαθµίδας αντίστοιχα. Επιπλέον συστήνεται σε 
σχολεία στα οποία παρουσιάζεται αυξηµένο πρόβληµα παραβατικής 
συµπεριφοράς  να αναπτυχθεί έγκαιρα προληπτικό σχέδιο δράσης 
αντιµετώπισης του φαινοµένου, µε την αξιοποίηση των ειδικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού.  
 
Κάθε σχολείο θα πρέπει να ορίσει Επιτροπή Πρόληψης και Αντιµετώπισης της 
Παραβατικής Συµπεριφοράς µε στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων 
µέσα στη σχολική µονάδα για την έγκαιρη αντιµετώπιση των φαινοµένων 
αντικοινωνικής συµπεριφοράς. 
 
Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαµβάνει εκπαιδευτικές και διοικητικές 
δράσεις οι οποίες θα συµβάλλουν στην ολιστική προσέγγιση του προβλήµατος 
(δραστηριότητες οι οποίες δεν περιορίζονται στην τάξη αλλά και σε άλλους τοµείς 
δράσης όπως συνεργασία µε γονείς και κοινότητα, το ήθος του σχολείου, σχολικό 
κλίµα, διοίκηση). Το Υπουργείο, στα πλαίσια στήριξης της προληπτικής δράσης 
των σχολείων, επιχορηγεί τα έξοδα τέτοιων παρεµβάσεων µετά από έγκριση 
αιτήµατος στη  Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (βλέπε 
εγκύκλιο 1520, 1521 για ∆ηµοτική Εκπαίδευση και εγκύκλιο 3493 για Μέση 
Εκπαίδευση).   
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