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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

 
30 Μαρτίου 2022 

Διευθυντές/Διευθύντριες  
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων  
Προδημοτικής, Δημοτικής, 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
 

Θέμα: Διεξαγωγή Εσπερίδας με θέμα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και 
Παραβατικότητας στα Σχολεία» 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο του στόχου του για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 

βίας και της παραβατικότητας στα σχολεία, διοργανώνει Εσπερίδα την Πέμπτη, 7 Απριλίου 

2022, από τις 16:30 – 19:00 (από τις 16:00-16:30 θα πραγματοποιούνται εγγραφές των 

συνέδρων).  Η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής 

Ιατρικής (Πανεπιστήμιο Κύπρου), στα Λατσιά, όπου υπάρχει η δυνατότητα για αριθμό 

ατόμων να παρακολουθήσουν διά ζώσης τις εργασίες, ενώ θα μεταδίδεται, παράλληλα, 

ζωντανά μέσω διαδικτύου.  Ο σύνδεσμος μέσω του οποίου μπορεί να γίνει η 

παρακολούθηση της Εσπερίδας, θα ανακοινωθεί αργότερα.  

 

Την Εσπερίδα θα χαιρετίσει ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

κ. Πρόδρομος Προδρόμου και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 

και Πολιτισμού της Βουλής, κ. Παύλος Μυλωνάς. 

 Ομιλητές στην Εσπερίδα θα είναι οι: 

 

- Δρ Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινoς,  Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

- Δρ Κώστας Φάντη, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα 

Ψυχολογίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Διευθυντής του Εργαστηρίου 

Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας. 
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Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την Εσπερίδα θα πρέπει 

να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες - 

Συνέδρια» (αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο 

προφίλ τους). Οδηγίες για την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον 

εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy 

 

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022. Ο αριθμός των διαθέσιμων 

θέσεων είναι περιορισμένος, γι’ αυτό διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με 

βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της δήλωσης εγγραφής. Σημειώνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί που θα παρευρεθούν δια ζώσης στην Εσπερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να 

εκτυπώσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy) επτά μέρες, μετά την 

πραγματοποίησή της. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα μπορούν να 

εντοπίσουν το πιστοποιητικό τους στο «Αρχείο Δηλώσεων», πατώντας στο κουμπί 

«Πιστοποιητικό», που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής της εν λόγω Ημερίδας. 

 

Επισημαίνεται ότι, θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα που προνοούν τα πρωτόκολλα του 

Υπουργείου Υγείας για παρεμπόδιση της μετάδοσης του ιού Covid 19. Η χρήση μάσκας και η 

επίδειξη έγκυρου safe pass είναι υποχρεωτικά.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Λειτουργούς 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρ Νίκη Νικολαΐδου (email: nicolaidou.n@cyearn.pi.ac.cy, τηλ. 

22402487) και κ. Χριστιάνα Σταύρου (email: stavrou.c@cyearn.pi.ac.cy, τηλ. 22402479).  

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.  

 

 

 

 

(Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου) 
Διευθύντρια 

για Γενικό Διευθυντή 
 

 

Κοιν.:  ΔΜΤΕΕΚ 
 ΔΜΓΕ 
 ΔΔΕ 
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