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ΔΡΑΣΗ 1:                                                  

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 

ενημέρωσης, επιμόρφωσης, 

πρόληψης και αντιμετώπισης των 

φαινομένων Σχολικής Βίας και 

Εκφοβισμού                           

 

 

 

 

 

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης φαινομένων της Σχολικής Βίας και εκφοβισμού» 
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Διαχείριση μελών δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των 

Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 
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Εισαγωγή 
Μέσω της σελίδας http://stop-bullying.sch.gr/admin   τα σχολεία μπορούν να καταχωρήσουν τα μέλη 

των ομάδων  Δράσεων Πρόληψης κατά της σχολικής Βίας (ΟΔΠ). 

 

Είσοδος σχολείου στο http://stop-bullying.sch.gr/admin  
Το σχολείο με την χρήση φυλλομετρητή ιστού επισκέπτεται την σελίδα http://stop-

bullying.sch.gr/admin  

  

Στην σελίδα αυτή συνδέεται με την χρήση των στοιχείων πρόσβασης του επίσημου λογαριασμού του 

στο ΠΣΔ.  

Π.χ το 1ο Γυμνάσιο Κορίνθου με τον λογαριασμό που έχει όνομα χρήστη 1gymkori. 

 

 

 

  

http://stop-bullying.sch.gr/admin
http://stop-bullying.sch.gr/admin
http://stop-bullying.sch.gr/admin
http://stop-bullying.sch.gr/admin
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Μετά την σύνδεση του το σχολείο έχει πρόσβαση στις επιλογές: 

1. Δηλωση εκπαιδευτικών ως μέλη ΟΔΠ  

2. Δήλωση μη συμμετοχής του σχολείου του.  
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Δηλωση εκπαιδευτικών ως μέλη ΟΔΠ  
Το σχολείο μεταβαίνει στην σχετική σελίδα «Δήλωση εκπαιδευτικών ως ΟΔΠ» από το οριζόντιο μενού.  

 

Αρχικά, από την αριστερή φόρμα επιλογών «Αναζήτηση εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ» το σχολείο επιλέγει το 

ρόλο του ΟΔΠ επιλέγοντας «Τακτικό μέλος» ή «Αναπληρωματικό μέλος». Στη συνέχεια αναζητά (πεδίο 

1 στην παραπάνω εικόνα)  τον εκπαιδευτικό με την χρήση μόνο του Αριθμού Μητρώου του 

εκπαιδευτικού και αφού τον εντοπίσει προσθέτει (πεδίο 2) τον αριθμό του πρακτικού του συλλόγου 

διδασκόντων και προχωρά στην καταχώρηση του πατώντας το κουμπί «Υποβολή δήλωσης 

συμμετοχής» (πεδίο 3).  

Προσοχή: 

Οι εκπαιδευτικοί μέλη των ΟΔΠ θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η καταχώρηση τους ως μέλη ΟΔΠ.  Σε αντίθετη 

περίπτωση μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό ΠΣΔ μέσω της σελίδας 

http://register.sch.gr/teachers/ 

 

 

http://register.sch.gr/teachers/
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Αφαίρεση εκπαιδευτικού από  μέλος ΟΔΠ  
Για την αφαίρεση εκπαιδευτικού από μέλος ΟΔΠ  το σχολείο πατάει  στο εικονίδιο x (πεδίο 4 

παραπάνω εικόνας)  που υπάρχει στην τελευταία στήλη της λίστας των μελών ΟΔΠ. 

 

Ολοκλήρωση δήλωσης μελών ομάδας ΟΔΠ 
Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει έως 4 άτομα ως μέλη ΟΔΠ (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη). 

Μετά την καταχώρηση των τεσσάρων αυτών εκπαιδευτικών η φόρμα αναζήτησης και καταχώρησης δεν 

είναι διαθέσιμη (βλέπε παρακάτω εικόνα).  

Το σχολείο έχει ολοκληρώσει την διαδικασία δήλωσης μελών ΟΔΠ και μπορεί να αποσυνδεθεί από το 

σύστημα. 
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Δήλωση μη συμμετοχής σχολείου στην δράση 
Αν ο σύλλογος διδασκόντων έχει αποφασίσει ότι το σχολείο δεν θα συμμετάσχει στην δράση θα πρέπει 

αυτό να δηλωθεί στην σελίδα  http://stop-bullying.sch.gr/admin. 

Το σχολείο μεταβαίνει από το οριζόντιο μενού στην επιλογή «Δήλωση μη συμμετοχής σχολείου».  

 

Στην σελίδα αυτή, το σχολείο ενεργοποιεί την επιλογή «Το σχολείο δεν θα συμμετάσχει», καταχωρεί 

τον αριθμό πρακτικού του Συλλόγου διδασκόντων και πατάει το κουμπί «Υποβολή δήλωσης μη 

συμμετοχής».  

Μετά την επιτυχή καταχώρηση της μη συμμετοχής το σχολείο μπορεί να αποσυνδεθεί από το σύστημα.  

Ακύρωση δήλωση μη συμμετοχής 
Για την ακύρωση δήλωσης μη συμμετοχής   το σχολείο μεταβαίνει στην σελίδα «Δήλωση μη 

συμμετοχής» και πατάει το κουμπί «Ακύρωση δήλωσης μη συμμετοχής». 

 

http://stop-bullying.sch.gr/admin
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Αποσύνδεση  
Για την αποσύνδεση το σχολείο αρκεί να πατήσει στο «Αποσύνδεση» που υπάρχει στο πάνω δεξί τμήμα 

της οθόνης.  

 

 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι 
1. http://stop-bullying.sch.gr 

2. http://stop-bullying.sch.gr/admin  

 

http://stop-bullying.sch.gr/
http://stop-bullying.sch.gr/admin

