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Ε. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μήνα, 7/1/£012

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωt.:

ΔΙΔΑΔΙΦ.69/Ι94Ιοικ,280
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Όιι:ω~πίνακας αποδεκτών
ΜΕ ηλΕΚτρονικό ταχυδρομείο

,",,;,",,",,~"n""O,C..iI"O-',",c, '1.'''"<",,,,,,,,,,,,,","
Δ/(,JlI ΛIΙ,"Κf11IΚI'Υ

ΤΜΙ'ΜΙΙ IIΓ'VJ1)KOlIlIlIY
ΑΡ η~ΩT 324 i.
ΗΜΕΡ,Ν:Α 1.0 ~,1..,.2oQ~\

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜlκον ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIΕΥθΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤDΜΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ!
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜlκον

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ

ΙΙ.ΕΟΝΤΟΛΟΠΑΣ

Ταχ. Δjνuη: Βαο. ΣοΦίας 1S
Τ.Κ. 106 74 Αθηνα

ΤηλέΦωνα: Για ιιπαλ/ήλσυς κα, υπηρεσίες του Δημοσιου:
213131-3337,-3340, -3378, {για θέματα COVID)
2131313215, -ZlZ, -315 (για Εκλογές αιρετών Εκτφοοώπων)
Email: ped.nrm@ypes.gov,gr,hrm,@YQg5,!!JJy,gr

Τηλέφωνα: Για toυς υπαλ/~λoυς των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού:
113 13&Η82 (για μόνιμο προοωπικό),
21313&4323, 2131364372, 2131364327. 2131364367 (για
nροοωπικ6 ιδιωτικού δΙKαίoυ~.1131364-σ2'1,.030
EmaiI, jnfo@ypesgr
Τηλέφωνα: Για την εφαρμoγ~ Μητρώο AVΘρώπινoυ Δυναμικού
Δημοσίου Τομέα: 2131313383

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσ.ο της ανάγκης περιορισμού tης διασποράς tOU
κορωυοίού (llη fΓKνΚΛIOΣ)
ΣχΠ.:Όλες ΟΙΟ)[επκές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεαίας μας (βλ. Παράρτημα).

Σε συυέχεια twV ΟΧΕtικών με το θέμα Εγκυκλίων στο πλαίσιο της περιοδικής Ενημέρωοής σας
σχετικά με πι με-ιρα που αΦοροuv Ol:ηv πρόληψη, την npooτaola και tηv αναγκαιότητα
ΠΕριορισμού της διασ1'tOpιlς του κορωνοϊού, και ειδικόηρα σΕ συνέχεια tης 70'" εγκυκλίου της
Υnf)ρεσlας μας. σας ΓVωρlζoυμEτιι εξής:

Με την αριθ. Δ1αΙΓΠ,0Iκ, 361/4-1-2022 (ΦΕΚ Β' 3~ ΚΥΑτροποποιήθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
81SS8/29.1Z-20Z1 (ΦΕΚ θ' 6290) ΚVAμε θέμα .Εηαιπα με-ιρα προστασίας της δημόοιας
υγΕίας από τον κίνδυvo nEpaιt"pw διασποράς του Koρωνaϊolι COVIO.1'1 στο σύνολο της
ΕπικριΠπας, για to διάστημα anD tην n"μmrj, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη
ΔΕιηι'ρα, 17 lαγQuαρίοιι 1022 και ώρα 06:00,0.
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Συy~εφιμένα. με την ως άνω ΚΥΑTpoπoπoιήθη~αν το τέταρτο και έκτο εδάΦιο της παρ. 3 του
άρθρου 9 της αρ. ΔΙαjrn.οικ. 81558/29-12-20ΖΙ (ΦΕΚΒ. 6290) ΚΥΑως εξής:

"3, ...Το πισmπoιηΤΙK6 νΟΟησης ηδίδπαι: α} κατόιτιν ερ~αστηρια~σύ εΜγχου με τη μι!{JσδO
PCR για κορωvoιό COVIO.19, εντός δεKαrεoιmρων (14) ημφών μετά από τον ιτρώτο δετικό
έΑεγχο, θ/ ειδικώ{ νια ΤΟυς nλιtpως εμ60λιασμtvoυc. σύμφωνα U£ τα ooι{ιlμειιa απιν παρ. 2,
κα, κα";π,ν (tι;ΠKOιJελένχου U£ [η rodαn (αιεiας ανίχνευοης αντινόvoυ ΚΟΡωνο.ού COVlD-
19lroo/d testl. Η ιοχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεl έως ηηήνm (90) ημέρες μετά
από τον κα[α [α ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο δετικό έλεγχο, μ.ε την επιφύλαξη των δύο
επόμενων εδαφΙων. Ειδικώς, τα πιστοποιητικ/ί νόοηοης που εκδόδηκαν από ης 5.7.2021 έως
και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μlδoδo PCRείτε κατόιτιν εΜγχοιι
με τη χρήση ταχεΙας ανΙχνευοη, αντιγόνου κορωνοίού COVID-19 (ropid test) παραμένοιιν σε
ιοχύ έως εκατΌν ογδόντα (180) ημέρ.ε, μετά αιτό roν πρώτο &τικό ελεγχο και πάντω, όχι
πέρ<ιν τη, 31ης.1.2022 ...».

ΕπΙσης, ΠΡοοτέθηκε οτο /ίρθρο 9 παρ. 3' ως εξης:
«3Α. Για να Οεωρηδεί νόμιμη η αποιιοία από την ερ~αoΙα λόγω νόοησης από τον κορωνοίό
COV/D-19, σύμφωνο με τα εκάστστε ιοχύοντα ιιγειονομικά πρωτόκολΑ.α, αρκεί η 8ε8αίωση
δεπκού εΜγχοιι με τη χρήση τaχεΙας ανίχνειισης αντιγόvoιι κορωνοιού COVIO-19 {ropid test}
σύμφωνα με rην παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημαα/οιιτ IIJTαλλdλour εφapιι6Ιετα, η παο. 3
του άpQoou ωιακοστού όγδοου mr από 20,3.2020 lJPά!ης Now:ι"πικoύ ΠεΡl£ιομι!voυ (Α'
681. η οποία κυοώ{Jηκε με το '*""00 1του ν, 4683/2020 (Α' 83/».

YπενθυμΙζεtαι ότι σύμΦωνα με τη διάταξη της παρ, 3 του άρθροιο τριακοστού όΥδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθπικού Περιιoxoμένo~ (Α' 68), η orιo,α κυρώθηκε μΕ το αρθρ" 1 τοιο ν.
4683/2020 (Α' 83). ••.3, Ιε περlπrωση ΠΟυ ιιπάλληλας τοΙΙ Δημοοίοιο, όπως ορίζεται στο πεδίο
εφαρμΟΥής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τε(}εί σε ΠΕΡιορισμό, λόγω των έκτοκτων
μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν αδηγιών ποιο του έχουν δo-ltεί αρμοδίως από
τον Ε(}νικό ΟΡΥανισμό Δημόσιας ΥΥείας (Ε,Ο,Δ.γ.) ~ από άλλο αρμόδιο δημόσιο φοΡέα, ο
οποίος ενημ.ερώνει αμελλητί τον £.αΔ. γ., αΠουσιάζει δικαιολογημένα από την ΥπηρεσΙα με
αναρρωnK~ αδεια ειδΙκού σκοπού, κατόΠιν υπσ80λής υπεύ(}υνη, δήλωσης. Η αναρρωτική
άδεια ειδuιoύ σκοπσύ δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια ΤΟυυπαλ/ήλαιι,
ουτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφδεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι
υπάλληλαι ιης παρούαας παραγράφοιο προσμετρώνται στους υπαλλήλοιι<;.. αι οποίοι μπαρουν
να παρίχουν εξ αποοτάσεωι; εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μι!αων» ~σxεΤΙKή η 4'
εYKύιtλιoςτης Υπηρεσίας μαςl.

Δ(£YKρινLζπαι ότι εΦόσον έχει εκδοθεΙ πιστοποιητικό ή βεβαlωση θπικού διαγνωστικού
ελέγχου ή όταν εκδοθΕΙ πιστσποιητικό νόσηοης, μετά την πάροδο των προβλεπόμενων
ημερών. οι υπάλληλοι, κατ. εΦαρμογι\ και της διάταξη, τοιο αρθροιο 205 του ν.4820/2021,
ταιοτόχΡονα με την υποβολη της ως άνω προβλεπόμΕνης υΠΕύθιονης δηλωσης, θα πρέπει να
επ,δεuιvύoυν στις oΙKεlες Δlνοεις Προσωπικ"ύ τα εν λόγω πιστοποιητικά,

Επιαημαίνεται ότι Υια τη διάρκεια της παραμονης των ιοπαλλήλων οε ΠΕριοριομό
ανωτέρω λόγοιος εΦαρμόζονται οι οδηγιες τοιο ΕΟΔγ, όπως εκάστοτε

,
Υια τοιος
ισχύουν
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(https:l!eodγ.gov,gr(wp-content!uplo"ds!2021I12!epikairopoi'si-odigion-apomonos's-

kai-karantinas-kroysmaton-covid-19.20211231.pdf). Σε ~άθε περi.Jπωoη αρμόδιες για την
παροχή οδηγιών σχετι~ά με την απομόνωση των υπαλλήλων ~αι τον χΡόνσ ~αι τσν τρόπσ
δια~oπής αυτής είναι οι Υπηρεσίες του ΕΟΔν (σχπικές ερωτήσεις - απαντήσεις σιο link
JillρJ:LL~odv,gov ,grlςoνjd-19-Ι ag-202201061 ). ΗΥπηρεοία μας, σιο πλαίσιο των αρμοδιοτητων
της και προς διευκόλυνοη των Υπηρεσιών ~αι των υπαλληλων έχει ζητήσει την
επικαιροποΙηση, εΦόσον απο:ιτείΗΙΙ, του πρωτοκόλλου διαχε[ρισης κρουσματας σε ιιπηρεσlες
τσυ Δημοσίου,

Οι αποδέκτες της παρούσας ενκυκλίου παρα~αλσύνται να την κοινΟΠοιήοοιιν, με κάθε
πρ60ΦΟΡΟ τρόrιo, στους υπαλλήλους και σε όλους τους Φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται
από αυτούς.

Η παρουοα Εγκυκλιος έχει αναρτηθΕί ΚΕντρικά οιην ιοιοσελίδα τοιι Υπουργείου EoωΤEρι~ών,
www.vpe~.gr. καΟώς και σιη διαδρομη «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίοιι Τομέα - Οδηγίες
COVID 19 •.

Η ΓΙΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΑΝΝΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:Οι σχετικές εγκόκλΙΟί της ΥΠ'1ρεσΙας μας
ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ(με fjλEKrPOvUt6ταχυδρομείο):
1. Όλα τα ΥπουργεΙα, Διειιθύνσεις ΔιotKηHKoύ/Πρoσωπι~oύ
2. Γενι~ές ~αι Eιδι~ές ΓραμμαΤΕΙες ΥπουΡΥείων. Δ!νσεις ΔιοικηΗκου IΠρoσωπι~oυ
3. Γενι~ές και Eιδι~ές Γραμματείες, Διειιθύνσεις ΔΙOΙKηtιKOυ/Πρoσωπι~oύ
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσει<;, Διειιθυνσεις Δ,oι~ηΤΙKoυ!ΠρoσωΠΙKoύ (με την
παράκληση να κοινοποιήσουν την παρσυσα και στοιις Ο,ΤΑ α' και β' βαθμού της xωρuιης
τους αρμοδιότητας)
S. Όλες τις ΑνΕξάρτηΤΕςΑρχές, ΔιευθύνΟΕις ΔιaΙKηΤΙKoύ!ΠΡOσωπι~oύ
6. Όλες τις Υγειονομι<ές ΠεριΦέρεΙΕς (με την rιαράKληση να κοινοποιήσουν την rιαρoύσα
στα νοσοκομΕΙα και τις δομές υγείας αρμOδΙIιTηTάς τοιις)
7. Noμι~ό Συμβσύλιο του Κράτοιις
8 Προεδρία της Κυβl:ρνησης
9,ΑΔΕΔΥ
10. Διεύθυνση Οργάνωοης και Λειτoιιργlας Αποκενιρωμl:νων ΔΙΟ,"ήοεων d.olad@vpes.gr
11, Διεύθυνοη Πρoσωrιικoύ ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης d,pta@ypes.gov,gr

KOIN. (με ηλεκτρονικό ταχυδρσμεΙο):
1. Όλα τα Yπσιιργεlα
-ΓραΦεlα Υπουργών, Υφιιπουργών, Αναπληρωτών Υπουργων
-Γραφεlα ΓΕνικών, E,δι~ων και AναrιληρωTών Γραμματέων
. ΓραΦεία Yrιηρεσι.αKωνΓραμμαrέων
2. Αποκεντρωμένες Δ,σι~ήσεις
.ΓραφεΙα Συντονιστών

ΕΙΩΤΕΡΙΚΗΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεKφOνΙΙCόταXυδρoμεΙσ):
1. ΓραΦείο Υltoιιργού
2. ΓραφεΙο Γενικής Γραμματέως
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AΚPΙBEΣAJ<ιIΤΙΓPAΦO
Η πp<oίιtfoμivη tOU Tμ~μOTO,

Γρομμ""ία, "οι Ilοροχή,
Ilλη~φ"p"~,,

Ynoupy.iou Εοωτ<ρικών
•. α.Ο, ΛΟ1σΟέτη 7'ψ~Ι,α
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3. Γραφείο Υπηρεσιακης Γραμματέως
4. ΠρσΙσtάμι:νoι Γενι<ων Δuoι.ιθUvσεωv
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιων
6. "ieb.5uppart@vpe<.gr νια την ανάρτηοη σtην ισtσα,λΙδα του Υπουργείου σtη διαδρομή
~Aνθpωπινσ Δυναμι.6 Δημοσίου Τομέα _ΟδηΥίες COVID19 •.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
EΓΚ'iKAIOIΣΧΕΤΙΚΕΣΜΕΤΟ ΘΕΜΑ:
1) αρ, ΔIΔΑΔ/Φ.69/108/0ι<,7874/12.3,2020 (ΜΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χj.
2) αρ, ΔIΔΑΔ/Φ.69/109/σι.,8000/Ι6.3,2020 (ΜΑ: ΩΤΣ046ΜΤΛ6-611).
3} πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/0ικ,8189/20.3,2020 (ΜΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ).
4) αρ. ΔIΔAΔ/Φ.69/111/0tκ, 8196/23.3,2020 (ΜΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-2ΕΒ).
5) αρ. ΔIΔAΔ/Φ.69/112/0tκ. 8632/2,4.2020 (ΑΔΑ:ΩΗS446ΜΤΛ6-0ΩΧ).
6) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29,4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-0Ι4),
7) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΜΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6.ΘΘΦj,
8) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/115/9670/18.S.2020 (ΑΔΑ:ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧI.
9) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ:62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ).
10) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/118/11134/29.5,2020 (ΜΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ),
ΙΙ} αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/0ι •. 11682/9.6,2020 !ΑΔΑ:9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5ΑI.
12} αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-6-2020 (ΑΔΑ:6ΠΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ],
13} αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29,7.2020 (ΑΔΑ:ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ),
14} αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/Ι24/0ι<,15984/17,8.2020 (ΑΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6.ΝΟΒJ.
15) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/Ι25/Ι6452Ι31,8.2020 (ΑΔΑ:Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦI.
16) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 (ΑΔΑ:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧI,
17) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/127/1768/22.9.20 (ΜΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8ΕΟ),
18) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2,10.2020 (ΑΔΑ:9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π),
19) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13.10,2020 (ΜΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤΙ
20) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/131/0ι •. 19907/23.10,20 (ΜΑ: 66ΚΜ6ΜΤΛ6-ΤΙ9),
η) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/132/0ι •. 20413/3.1120 (ΑΔΑ:Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η),
22)αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/0ΙΚ, 20764ΠΙΙ,2020 (ΜΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ),
23) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/134/0Ι •. 21190/13.11,2020 ΙΜΑ: ΨΞ8Μ6ΜΤΛ6.5ΩΙ).
24) αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ69/136/0Ι<. 22080/30.11,2020 (ΑΔΑ:ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘΙ).
25) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/0Ι<. 22414/7-12-2020 (ΜΑ:ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5Ξ2).
26) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/13Β/οι<, 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ:60ΝΣ46ΜΤΛ6-ΑΙΧ),
27} αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/0ΙΚ. 431/11-1-2021 (ΑΔΑ:9ΣνΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ).
28} αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οι<. 1031/20+2021 (ΑΔΑ:ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-0Ν10j,
29) αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/0ΙΚ, 1387/25-1-2021 (ΑΔΑ:6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4),
30} αρ, ΔIΔΑΔ/Φ.69/142!οικ, 1813/1-2-2021 (ΜΑ: ΟΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1).
31} αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/143/0ΙΚ, 23431 Β-2-2021 (ΑΔΑ:620346ΜΤΛ6-ΝΙ1).
32) αρ. ΔΙΔAΔ/Φ,69/144/otκ, 2605/11-2-2021IΜΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
33) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/146/0U<. 3713/1-3-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΩΞ46ΜΤΛ6-ΨΚΜ.
34) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/147/0u<. 4166/8-3-2021 (ΑΔΑ:93IΉ46MΤA6-4AOI,
35) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/148/0Ι<. 4600/16-3-2021 (ΑΔΑ:67Β046ΜΤΛ6-1S6),
36) αρ, ΔIΔΑΔ/Φ,69/149/0Ι<. 5132/23-3-2021 (ΜΑ: ΨΛΤΧ46ΜΤΛ6-ΣΔΗ).
37) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/151/0ΙΚ. 5525/29-3-2021 (ΜΑ: 6Αn646ΜΤΛ6-89Χ),
38) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/15410ΙΚ. 6020/5-4-2021 (ΜΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3).
39) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/155/0Ι<. 6602/13-4-2021 (ΜΑ: 92ΝΗ46ΜΤΛ6.ΕΟΟ).
40) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/156/0Ι •. 6988/20-4-2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ),
41} αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ,69/157/0ΙΚ. 7330/23-4-2021 (ΑΔΑ:647Δ46ΜΤΛ6.0ΝΞ).
42) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/158/0Ι<. 7423/l6-4-2021 (ΜΑ: Ω29046ΜΤΛ6ΔΘΝ),
43) αρ, ΔΙΔΑΔΙΦ.69/160/0ΙΚ. 8032/10-5-2021 (ΑΔΑ:Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ).



ΑΔΑ: ΨI2Λ46ΜΤΛ6-ΩΨ3

44}αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/0U<, 8599/17.5-2021 (ΑΔΑ:6ΠΒ946ΜΤΛ6-0ΦΚI.
45) αρ. ΔΙΔAΔjΦ,69/162/0ΙK, 9207/24-5-2021 (ΑΔΑ:6ΩΕ46ΜΤΛ6.ΓΡΠ),
46) αρ. ΔΙΔAΔjΦ.69/163/0ΙK, 10556/1-6-2021 (ΑΔΑ;ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ),
471 αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ, 11266/8-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ),
48) αρ. ΔΙΔΜ/Φ.69/166/0ΙΚ, 12332/14.6.2021 (ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8Ωτ).
49) αρ. ΔΙΔAΔjΦ.69/167/0ΙK,13250/2B-6-2021 (ΜΑ: δΓΊ646ΜΤΛ6.2Γ81.
50) αρ. ΔΙΔAΔjΦ.69/168 I0ΙK,13727/5-7-2021 (ΑΔΑ:6ΚΦ34δΜΤΛδ-23Φ),
51) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170 10".14187/13-7.2021 (ΑΔΑ:ΩΔOE4δMΤΛδ-ΓlBΙ
52) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/171/0ικ.14578/19-7-2021 (ΑΔΑ:ΩΣI946ΜΤΛ6-Φ4Γ),
53) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/Ι72/0u<,15287/28-1-2021 (ΜΑ: Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-0Χ9),
54) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/0u<.15591/2.8-202Ι (ΜΑ: 60ΨΥ46ΜΤΛδ-ΛΞΡI.
55) αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/0,κ.15910/9.8-2021 (ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6ΑΟ),
561 αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.δ9/176/0,κ.16259/16-Β-2021 (ΑΔΑ:94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ),
51} αρ. ΔIΔΑΔ}Φ,69/177/0'κ.Ιδ474/23-8-2021 (ΑΔΑ:6Γ7Ν4δΜΤΛδ-6ΣΘ),
58} αρ. ΔΙΔAΔjΦ,69/178/0'K.16663/26-8.2021 (ΑΔΑ9ΚΗΩ46ΜΤΛ6.ΕΜ2),
591 αρ. ΔΙΔΑΔ}Φ,69/179/0ικ,16812/30-8-2021 (ΑΔΑ:6ΠΡ4δΜΤΛδ-ΑΨ7),
δΟ)αρ. ΔΙΔΑΔjΦ,69/180/0ικ,17530/13-9.2021 (ΑΔΑ:ΩΚΦΥ46ΜΤΛδ-12ΕI,
δΙ) αρ. ΔΙΔΑι'ι/Φ69/1ΒΟ/οικ.17896/20-9.2021 (ΑΔΑ:9ΝΙI46ΜΤΛ6.ΑΚ6),
δ2) αρ. ΔΙΔAΔjΦ,δ9/183/0ΙK,18664/30-9-2021 (ΑΔΑ,ΩΞΡΜ4δΜΤΛ6-Φ3Π),
63) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/1Β4/0ικ,19515/12-10-2021 (ΜΑ: 9ΙΑΩ4δΜΤΛ6-5ΙΙ),
64) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1Β6/0ικ,19888/19-10-2021 (ΑΔΑ:64γΦ46ΜΤΛ6-ΥΝ7),
65) αρ. ΔΙΔΑΔ}Φ.69/187/0ικ,20236/2S-10-2021 (ΜΑ: 907746ΜΤΛ6-ΥΟΒ),
66) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/Ι88/0ικ,21100/8-11-2021 (ΜΑ: ΨΟΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠI,
67) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/189/0ικ,21929/23-11.2021 (ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤΛ6.5Θ9),
68) πρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/190/0u<,22678/6-12-2021 (ΜΑ: Ψ2ΨΛ46ΜΤΛδ-Λ27),
69) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192fο!κ,23660/22.12.2021 (ΑΔΑ:6ΚΧ646ΜΤΛ6.02Α),
70) πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/0ικ,24091/30-12-2021 (ΑΔΑ,ΨΤI\.Π46ΜΤΛ6-ΩΒΘ).
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