
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4876 

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της 

δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

  Πίνακας Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 1 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για 
το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

Άρθρο 2 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη διενέρ-
γεια εμβολιασμών - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 52Α 
του ν. 4764/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-
ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩ-
ΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 3 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου ιατρών και της δυνατότητας άμεσης 
πρόσληψης ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 4 Παράταση πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, 
νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

Άρθρο 5 Παράταση μετακίνησης υγειονομικού προ-
σωπικού

Άρθρο 6 Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
54 του ν. 4690/2020

Άρθρο 7 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης 
συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευ-
τικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού 
από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Άρθρο 8 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθο-
ρισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών

Άρθρο 9 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστά-
σεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων 

ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 10 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω 
κορωνοϊού

Άρθρο 11 Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής 
άδειας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου Υγείας και των εποπτευομένων φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 12 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και 
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας 
διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορω-
νοϊού COVID -19

Άρθρο 13 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρό-
σληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 14 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπε-
ρωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 15 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού 
προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Άρθρο 16 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την 
εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο 17 Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη 
των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 4375/2016

Άρθρο 18 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για 
υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη ανα-
γκών εστίασης και σίτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 19 Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 20 Παράταση της διενέργειας μοριακού ελέγ-
χου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους 
υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρθρο 21 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκι-
μασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της 
υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μη-
τρώο Ασθενών COVID -19

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του 
Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε.  - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», κατά τον λόγο 
της αρμοδιότητάς τους, καθορίζονται οι διαδικασίες 
δημιουργίας, συγκρότησης, λειτουργίας και τεχνικής 
υποστήριξης του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β., οι ειδικότε-
ρες προϋποθέσεις, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και 
κριτήρια, καθώς και η διαδικασία ένταξης, τροποποίη-
σης, μεταβολής και απένταξης διδακτικών βιβλίων στο 
Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η 
διαδικασία υποβολής και εξέτασης, καθώς και τα όργα-
να ελέγχου των διοικητικών προσφυγών κατά των απο-
φάσεων ένταξης, απένταξης και καθορισμού της τιμής 
αναφοράς, το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος της παρ. 5 και των συμφωνητικών της 
παρ. 9, η ειδικότερη δομή και οργάνωση του Μ.Δ.Β. 
και της Ψ.Β.Δ.Β., τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο 
Μ.Δ.Β. για κάθε συγκεκριμένο βιβλίο, καθώς και κάθε 
άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του 
παρόντος.

21. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της δημιουργίας και θέσης 
σε πλήρη λειτουργία του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β. από τον 
οποίο θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται τα διδακτικά 
βιβλία της παρ. 1 στις σχολικές μονάδες όλων των βαθ-
μίδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, ορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από 
εισήγηση του Ι.Ε.Π. και του Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και 
δεν μπορεί να είναι προγενέστερος του χρόνου έναρξης 
του σχολικού έτους 2023-2024.

22. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται η Επι-
τροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων, καθορίζεται 
κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία και το έργο αυτής, 
καθώς επίσης ορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια κοστο-
λόγησης των διδακτικών πακέτων, η πηγή χρηματοδό-
τησης της δράσης που προβλέπεται στις προηγούμενες 
παραγράφους, η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής 
αναφοράς, της αποζημίωσης ένταξης, της αποζημίωσης 
χρήσης και του μέγιστου ποσού της αποζημίωσης χρή-
σης, η αποζημίωση ένταξης, η αποζημίωση χρήσης και 
το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης χρήσης, η διαδικασία 
καταβολής των αποζημιώσεων, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.».

2. Η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του π.δ. 18/2018 
(Α’ 31), ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπου-
δών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης 
Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) την έγκριση, έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των 
διδακτικών βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού 
υλικού και μέσων διδασκαλίας στις σχολικές μονάδες 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κάθε πράξη ή 
ενέργεια που απαιτείται για την εφαρμογή των άρθρων 
84 και 85 του ν. 4823/2021, σε συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. 
και το Ι.Τ.Υ.Ε. -«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στις σχολικές μονάδες πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης.».

3. Η περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 32 του π.δ. 18/2018, 
ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπουδών και 

Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών, 
Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) την έγκριση, έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση 
του διδακτικού υλικού και κάθε μορφής εκπαιδευτικού 
υλικού και μέσων διδασκαλίας στα γυμνάσια, γενικά 
λύκεια, μουσικά, καλλιτεχνικά σχολεία και σχολεία δια-
πολιτισμικής εκπαίδευσης και των σχολείων στα οποία 
λειτουργούν Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύ-
γων (Δ.Υ.Π.Ε.), καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια που 
απαιτείται για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του 
ν. 4823/2021, σε συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. και το Ι.Τ.Υ.Ε. 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.».

4. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του π.δ. 18/2018, 
ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπουδών και 
Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων 
και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στις 
εκπαιδευτικές μονάδες για την εκπαίδευση των μαθη-
τών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την 
εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του ν. 4823/2021, σε 
συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. και το Ι.Τ.Υ.Ε. - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 
στις εν λόγω εκπαιδευτικές μονάδες.».

5. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 34 του π.δ. 18/2018, 
ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α’ Σπουδών και 
Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλί-
ων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων 
στις εκπαιδευτικές μονάδες της δημόσιας και ιδιωτικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και κάθε πράξη ή 
ενέργεια που απαιτείται για την εφαρμογή των άρθρων 
84 και 85 του ν. 4823/2021, σε συνεργασία και με το Ι.Ε.Π. 
και το Ι.Τ.Υ.Ε. -«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στις εν λόγω εκπαιδευτικές 
μονάδες.».

Άρθρο 122

Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο 

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα 

(Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του 

Εσπερινού Γυμνασίου

1. Στην περ.  γ) της παρ.  1 του άρθρου 2 του 
π.δ. 126/2016 (Α’ 211) προστίθεται υποπερ. γγ), και το 
άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

«1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατα-
τάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) περιλαμβάνει μαθήματα 
ως εξής:

Ομάδα Α’
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσ-

σική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία
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αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρ-
χαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από 
Μετάφραση

αγ) Ιστορία
αδ) Μαθηματικά
αε) Φυσική
αστ) Βιολογία
αζ) Αγγλικά
β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β’) περιλαμβάνει μαθή-

ματα ως εξής:
Ομάδα Β’
βα) Γεωλογία - Γεωγραφία
ββ) Χημεία
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
βδ) Θρησκευτικά
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα
βστ) Τεχνολογία - Πληροφορική
βζ) Οικιακή Οικονομία
γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) περιλαμβάνει μαθήματα 

ως εξής:
γα) Μουσική - Καλλιτεχνικά
γβ) Φυσική Αγωγή
γγ) Εργαστήρια Δεξιοτήτων».
2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα 

από τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε κάθε τάξη του 
Γυμνασίου.

Άρθρο 123

Εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση 

δράσεων - προγραμμάτων και ερευνών που 

αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές 

μονάδες μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση 

Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και 

Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της 

Εκπαίδευσης

1.α) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποι-
ότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών 
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι εγκρίσεις για την υλο-
ποίηση δράσεων/προγραμμάτων που αφορούν σε πε-
ρισσότερες από μια σχολικές μονάδες που υπάγονται 
στην ίδια διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες 
από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περι-
φερειακής Διεύθυνσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 
αντίστοιχα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 
87 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), χορηγούνται αντίστοιχα 
από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

β) Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του 
άρθρου 87 του ν. 4823/2021 και μέχρι την επιλογή και 
τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 
η έγκριση από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της 
σχολικής μονάδας των δράσεων και των προγραμμάτων 
κοινοποιείται στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποι-
ότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών 
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι άδειες για την υλοποί-
ηση ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μια 
σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια διεύθυνση 
Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυν-
σης αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο του 
άρθρου 88 του ν. 4823/2021, χορηγούνται αντίστοιχα 
από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Άρθρο 124

Επιλογή Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 

2021 - 2022

Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρε-
σίας των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 
(Α’ 136), οι θέσεις των υπευθύνων πληρούνται από εκπαι-
δευτικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα 
από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού 
συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις θέσεις υπευθύνων του 
πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που 
πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
27 του ν. 4823/2021. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων 
συνιστούν κατά σειρά: α) οι συναφείς με το αντικείμε-
νο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών, β) η 
προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και γ) η εκπαιδευτική 
υπηρεσία. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται 
με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικότερα στο 
παρόν, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του ν. 4823/2021.

Άρθρο 125

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων 

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 

2021 - 2022

1. α) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των μελών των 
Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το 
άρθρο 19 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), οι κενές ή κενούμενες 
θέσεις έως τη συμπλήρωση του αριθμού δύο (2) μελών 
ανά Π.Ο., μη προσμετρούμενου του προϊσταμένου ή του 
αναπληρωτή προϊσταμένου, πληρούνται από εκπαιδευ-
τικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη 
του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού 
συμβουλίου. Υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις με-
λών Π.Ο. μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 19 του ν. 4823/2021, με κριτήρια επιλογής τα 
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ίδιου 
άρθρου. Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με 
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊστα-
μένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
ν. 4823/2021, κενές ή κενούμενες θέσεις των υπευθύνων 
των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) που 
ασκούν τα καθήκοντα Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. και 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


