
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. 79910/ΓΔ4 
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την πρό-

ληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομέ-

νου του σχολικού εκφοβισμού. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4692/2020 «Ανα-

βάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5. Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3009).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση 
δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
Φ.1/Γ/291/76843/Β1/18-06-2020 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων Επιτροπή για την πρόληψη, αποτροπή και αντι-
μετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.

2. Η Επιτροπή, για την εκπλήρωση των σκοπών της, 
εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
για θέματα, τα οποία αφορούν στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης, αποτροπής 
και αντιμετώπισης της σχολικής βίας, του εκφοβισμού 
και των δικαιωμάτων του παιδιού.

3. Η Επιτροπή προς επιτέλεση του έργου της, θα συ-
νεδριάζει δύο φορές ανά μήνα.

4. Η Επιτροπή για την πρόληψη, αποτροπή και αντι-
μετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού 
συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δέκα μέλη, με ισά-
ριθμους αναπληρωτές, ως ακολούθως:

α. Πρόεδρο της Επιτροπής τη Ζαχαράκη Σοφία, Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρώτρια 
την Γκίκα Αναστασία, Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,

β. τακτικό μέλος τη Βούλτεψη Σοφία, με αναπληρωτή 
της τον Ντούγκα Αναστάσιο, από την κοινοβουλευτική 
ομάδα της ΝΔ,

γ. τακτικό μέλος την Τζούφη Μερόπη, με αναπληρώ-
τριά της τη Σκούφα Ελισάβετ, από την κοινοβουλευτική 
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ,

δ. τακτικό μέλος την Κεφαλίδου Χαρά, με αναπληρωτή 
της τον Βεντήρη Παρασκευά, από την κοινοβουλευτική 
ομάδα του ΚΙΝΑΛ,

ε. τακτικό μέλος τον Δελή Ιωάννη, με αναπληρωτή του τον 
Ιωαννίδη Κυριάκο, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ,

στ. τακτικό μέλος τον Γραμμένο Βασίλειο, με αναπλη-
ρωτή του τον Φωτόπουλο Στέλιο, από την κοινοβουλευ-
τική ομάδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ,

ζ. τακτικό μέλος την Αδαμοπούλου Αγγελική-Ναταλία, 
με αναπληρωτή της τον Χουλιάρα Κωνσταντίνο, από την 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΜΕΡΑ 25,

η. τακτικό μέλος την Κωνσταντοπούλου Φωτεινή, με 
αναπληρώτριά της τη Διώτη Αμαλία-Ευαγγελία, ως εκ-
προσώπους από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

θ. τακτικό μέλος τον Μακρυγιάννη Κωνσταντίνο, με 
αναπληρώτριά του τη Χαρίτου Στυλιανή, ως εκπροσώ-
πους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,

ι. τακτικό μέλος τον Αλεβίζο Στέφανο, με αναπληρωτή 
του τον Μπουρσινό Δημήτριο, ως εκπροσώπους από το 
Χαμόγελο του Παιδιού,

ια. τακτικό μέλος τη Μωραΐτη Ιωάννα, με αναπληρώ-
τριά της την Καπερώνη Αμαλία, ως εκπροσώπους από 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Καραστάθη Βα-
σιλική με αναπληρώτριά της την Παλίλη Κυπαρίσσω, που 
υπηρετούν στο Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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