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Τηλ/,φωνα: Για "παλ/~oιι~ και ιιπηρεοίες το" lΙημοοίοιι:
213131-3337,-3340, -3378, {Υιαθέματα COVID)
2131313215, .212, -315 (για ΕΚλογές αιρετών "κπροσώπων)
Em"il, ped.hrm@yaeHov,gr,brm@ypeHov,8.(
Τηλι'Φωνα: Για τoιι~ ιιπαλ/ήλοιις των ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού:
213 13&4382 (Υοαμόνιμο προσωπικό),
2131364323. 21313&4372, Η313&4327, 2131364367 IVLQ
προοωπι.ό ιδιωη~oύ δ"αίου), 2131364.029.-030
Emall:ίoΙp@γιιeμ.
Τηλι'Φωνα: Για την εΦlΙρμΟΥή Μητρώο Ανθρώπιvοιι Διιvαμικού
lΙημοοίοιι ΤομέIι: 2131313383

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ριιθμίσεις στο πλαίσιο τη, ανάγκης περιορισμού της διασποράς τοιι
KopwvoioCt (72'1 ΗκγΚΛIΟΣΙ
1χ£1.: Όιιες οι σχεΤικές με το θέμlι εγκύκλιες οδηγίες της ΥπηρεσίlΙς μας (βλ, Παράρτημα).

Σε συνέχεια των σχΕηκών 1.1£το θ/μα <ν~ΙΙKλίων,στσ πλαίσιο της περιoδ'Kή~ Eνημέρωσή~ σας
σχεη.iί μΕ τα μέτρα ΠΟυ αφσρουν στην πρ6ληφη, την προστασiα και την αναΥκαι6τητα
ΠΕρωρωμού της διασnoρό:~τσυ ~opωνoΙoύ, σας γνωρίζουμΕ κατά λόΥΟαρμοδώτητα, τα εξής:

Α, ΜΕΤΡΑ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜεΤΩΠIΙΗ ΔIΑιηΟΡΑΣ τον cονlΟ.19

Ε_δόθη •• η αρ. ΔΙα/ΓΠ.ΟΙΚ, 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β' 671 ΚΥΑμε θέμα «ΈΚtακτα μέτρα
προστlΙσίας της δημ6σιας υγείας από τον κίνδιινσ περαι'tέρω δΟlΙσποράς το" κορωνοϊού
cονlΟ.19 στο σύvολο της επικραtειας, για το διάστημα από τ'1 Δειιτέρα, 17 lανουαρίοιι 2022
~αι ώρα 6:00 έως .αι τη Δειιτέρα, 24 lανσιιαρίοιι 2022 και ώρα 6:00.», η οποία αντικαθιστά
tην προίσχυουσα ηΑ (α/ΕΚΒ' 32/<022).
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1, Με ης διατάξεις ,ου άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ"φσβλέπnαι εκ νέου η θέσπιση έκτακτων
μέφων προστασίας της δημόσιας υΥείας. Ειδικότερα, σuμΦωνα με ης διατάξεις της περ, 1 του
ΠΙνα.α Β της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω K,V,A,που αΦοροuν στις δημόσιες υπηρεσίες
πρoβλl:πoνται τα εξής:

Α/Α
,.

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑΙ

Δημόσιες υπηρεσίες

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΠΑΙΙΑΙ

• Τήρηση των μέφωντου πίνακα Α.
• Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία

.αθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις πατό
(50%), βάσει πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας, για
την κατό.ρηση του οποίου λαμβι'ινονται υπόψη η
Φuση των καθηκόντων των εΡΥαζομένων, οι
εργαζόμενοι που ανήκουν στις σμάδες α.υξημένου
κινδύνου και οι α.νό.Υκεςκάθε υπηρεσΙα."

• Οι υπάλληλοι του ΔημοσΙου που α.νήκουν στι,
ομάδι, αυξημένου KlYSUVOU(υποπερ, 2,1 - 2.9 της
περ 2 της υπό στσιχεία
ΔΙΔΑΔ/Φ.δ4/420/Ιδ446/17.9,2020 κοινης
απόφαση, των Υπουργών ΥγεΙας και Εσω"ρ,"ών, Β'
4011), επανέρχονται στην εργααία. τους με
αυτοιτρόσωπη nar'Ouola,

• Οι υπiιλληλoι του ΔημοσΙου που ανηκουν στις
ομάδες α.νξημένου κινδύνου (υποιτερ. 1,1 - 1,11 της
περ. 1 της υπό στοιχεία
ΔΙΔΑΔιΦ,64/420/16446/17.9.2020 κοινή,
απόφασης των ΥπουΡΥωνΥγεία, και Εσωτερι.ων),
επανέρχονται στην εργασία. τους με αυτοπρόσωπη
πα.ρουσία.,σε θέοεις ΠΟυδεν έχουν Επαφη με κοινό.

• Ειδικά για το ιαΤρονοσηλευΤικό τφοοωΠι<ό κρίνεται
από τη Διοίκηση Kiιθε Φορέα η αξιοποίησή ,ου στις
κατάλληλε, Οέσειι;. αναλόγως της κατηγορίας
κινδύνου όπου ανήκει.

• Η προσέλευση των εργαζομένων πραΥματσΠΟιΕίτα.ι
στα.διακlι, σύμΦωνα με ης υπηΡΕοιακές ανάγκες και
Ης οδηγΙες ,ου α.ρμόδιου Προϊσταμένου.

• Η εξυπηρέτηση του κοινο':' γίνεται κατά προτίμηση,
αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν
προγραμματισμένου ρανπβου.

• Το κοινό εισι'ρχεται κατόπιν υποχρεωηκης
επίδειξης κατά την είσσδο:
(α.)πιστοποιητικού εμβολιασμού, συμφωνα με την
παρ, 2 του άρθρου 9 η
(β] πιστοπσιη"κού νόσησης, σύμφωνα με την παρ
3 του άρθρου 9 ή
[yJβεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελl:γxoυ για
κορωνο'ίό COVID-19(PCRή rapid ιest), σuμΦωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 9. Οι ανήλικοι από τεσσάρων
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(4) έως και δΗα"Ηά ετών, δύνανται να
τφοοκομ{ζουν, ενο:λλαΚΤlJ<ά, δήλωση αρνητικοV
αΙlToδιαyνWOΤΙKOVελlγχoυ (self.test),σvμΦωνα με
τις ΠCψ.3 και4 τΟυ άρθρου 9.
Εξαφοίινται από την εφαρμΟΥή tΌυ παρόντος
σημείου απολύτως καΤΕπε'ΥουΟΕς ΠεΡιπτώοΕις,
ιδίως πρόσβασης σε αστυνομ,κά τμήματα, που δΕν
ειηδέχονται αναβολής.

• Οι συνΕδριάσΕις των συλλΟΥικών ΟΡΥάνων και
οι συναντήσεις εΡΥασιας πραΥματοποιοVνται ως
εξής;
α) Μ"σω τηλΕδιάσΚΕψης όνευ ο,ουδήποΤΕ
περ,αρισμοΙ:; αναφσρι"ά μΕ ταν αριθμό των
συμμετεχόντων, ή
β) μ"σω Φυσικής παραυσΙας με τη συμμετοχή έως
Επτά (71 ατόμων (ανεξαρτήτως τσυ εάν αυτι'ι Είναι
εμβολιασμένα ή όχι ή Εάν έχσυν νοσήσει "ατά το
ΤΕλ£υταΙα τρίμηνα ή όχι σύμΦωνα με τις παρ. 2 <Ιlt 3
τσυ άρθρου 9) κα, οε περίπτωση "παρξης και άλλων
αυμμετεχόντων, αιιταί δuνανται να συμμετέχουν με
τηλΕδιόσ"Εψη. Στην περίπτωση αυτή τα ατσμα παυ
συμμετέχουν με φυσ\κή παραυσία καθαρ{ζονται
κατόπιν αίτησής τσυς με ατιόΦαση ταυ
προεδΡΕuαντος ή
yI μlσω Φυσικής παρσιισίο:ς όσων συμμετεχόντων
είναι πλήρως εμβολιαο:μένοι, σίιμΦωνα με την παρ, 2
τσυ άρθρο:υ 9 η νοσησαντες κατά τσ τελευταίο
τριμηνα, σύμΦωνο: μΕτην πο:ρ. 3 του άρθρου 9. Στην
περίπτωση ο:υτή αι συμμετέχοντ:ες που δεν είνο:ι
πλήρως Eμβoλιαoμlνoι ή δεν έχουν νασήσΕι κατά το
τελευταίο τρίμηνο, σίιμΦwνα με τσ προηΥοίιμενο
εδάΦ'ο συμμετ"χσυν με τηλεδιάσκεψη,

• Κατά τη λειτουΡΥία συλ/αΥικών ΟΡΥάνων που
διενερvοuν διαδ\κο:σίες στις απσiες προβλέπεται
συνέντευξη, αυτή διενεΡΥείτο:ι είτε με τη χρήση
ηλεκτρονt<ών μlσων χωρις τη φυο,κη παρσυσία
τσυ καλαύμενου σε συνέντευξη εΙτε δια ζώσης
εΦόοον πληρούτιιι tΌ ως άνω όριο, Σε περίπτωση
διενέΡΥειας συνέντευξης εξ απαστι'ισΕως το
συλλΟΥικό όργανο ορίζε, τους αναΥκαίους όρους
και τις πραϋπαθέσΕις Υια τη διασΦάλιση της
αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφΟρΙκά με την
ταυτοπρασωπια του καλοuμενου και τη μη
υπαβαήθηση του από εξωγενείς παράΥοντες.

• Ο 28ας ΕισαγωΥικlΙς Δ,αγωνισμός της Εθνικής
Σχαλης Δημόσιας Διοίκησης και ΑυΤοδιοίκησης
διενεργείται μΕ φυαική naPOUolCt, αuμΦωνα με τσ
υγειοναμικό πρωτόκαλλο του Εθνικαίι ΟΡΥανισμαΙ:;
Δημόσιας ΥΥειας που περιλαμβάνεται στην
ανακοίνωση της Κεντρικής Επ,τροιιής ΕξετάσΕων.
"πως έ~ει αναατηθεί στην ιστοαελίδα ταυ ΕθνικοV
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Κέντρου Δημόοιος Διoί~ησης ~oι Αυτοδιοίκηοης
ΙΕΚΔΔΑΙ,www.ekdd.gr.
• Τα επιμορΦωτικά Προγράμματα του Εθνlκοίο
KEllTpOUΔημόσιας Διοίκηοης και Αυτοδιο!κησης
{ΕΚΔΔΑ) δvναllTαι '" υλOΠOΙOίoVΤOΙ" Φυοικη
παρουσία. υπό 'Ο' προυπόθεοη τήρησης ,ω,
μέτρων Του οημιοίου $,

Ο πίνακας Ατης παρ. 1 του ίιρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑέχει ως εξής,

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ! ΠΟΥ Ι!ΧΥΟΥΝ ΠΑ ΟΛΕ! τι! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕ!

1, χρηοη προστατευτικής μάοκας (οδηγίες χρήσης οτην υπό στοιχεΙα ΔΙαIΓ,Ω.17917/22,3.202Ι
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. αvαρ,ημέvη στην ιστοσελίδα;
.\~:ww.mοh.gον.gΓ/~rtί,I~\ihc"J.ι.hιΦΕ.Ι'.thΥn,h-dhmΟ\I"S-ΥgleinhH[!1.~lra-prolhp'll,-~n"~tikoronoJO •.-
~drs ,0 •.,2/8607 -,y,ta<,eis.o nafOft.k~.mc.thn-Krh,n-ths-m3ska'.~lo, pI~I,io-IhsD"ndhmiJs-covrW):
α) οε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργαοίας,
εξαιροομένων όσων εργι'ιζονται σε ατομικό χώflO χωρίς την παρουοία οπσιουδήποτε άλλου
προσώπου,
β~οΕ άλσυς τους εξωτερικούς χώρους, Εκτός αν αναΦΙρηαι διαφορεηκά οε ουγκηριμένα
πρωTό~oλλα που ΠΡΟβλέπΟllTαι οε ειδικές διατάξΕις της παρούσαι;. Από την υΠοχρέωση χρήσης
μάσκας εξαφοίοιιται: ΟΙ τα άτομα Υια τα οποία η χΡήοη μάσ~ας δεν Ενδείκνυται για ιατρικούς
λόγους που αποδΕικνuονtαι μΕ τα κατάλληλα εΥΥραφα, όπως λόΥω αoαπνευστι~ών προβλημάτων
και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσoάρwo {41ετών,
2, Τήρηση αποστάΟΕων Εοάμιοι IΙ,51 μέτραυ μεταξύ Των ατόμων Ιένα (Ι) άτομο ανά 2 τ,μ.] σε
εοωτερικούς και εξωτερι~οuς χώρους. Είτε aplyEit; Υια πλήρως εμβολιασμένους και νοοηοαllTες
κατά το τελευταίο τρίμηνο είτε μικτοuς, όπου δεν προβλέπΕΤαι DEyoλUTEPOεμβαδόν ανά άτομσ
στις ειιιμέρους προβλ"ψΕις της παρούοας.
3. Τοποθέτηση/χρήοη αλκοσλοuχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδαμήντα ιοις ΕΚατό
(70%) νια την α\lTlσηψiα χεριών,
4. ΥΠΟχΡέωοη ανάρτησης μΕ "γγραΦο ή ψηΦιακο τρόπο σε φΦαν"ς σημείο Των κανόνων
λειτουΡΥίας καταστημάτων και επιχΕιρησΕων, συμπεριλcψβαναμένου και του μ"γιστου αριθμού
ατόμωο. που επιτρέππαι να βρίσ.οllTαι EIlTO,του χώρου,
5. Εξαερισμός των χώρων με Φυοικό ή τεχνητό τρόπο .ατ' εΦαρμογή των υπό στοιχεία
ΔΙ(δ)/ΓΠο,".26335Ι23.4,2020 και ΔΙ/ΓΠ Ο\κ 81816/18.12.2020 ενκυκλίων ΤΩυ ΥπαυΡΥείου Υγείας
ΠΟυ έχουν αναρτηθεί. αντίστοιχα, στις ιστοσΕλίδΕς
WW ,,"'.mo Ι"go v,grj ~l\i£.!e.sLbeii1Ih Ιd ιeγΙ hy11'h-dhmosja L'lI<is'ίnhs/ mel Γ".ΡrΟΙhΡsl,,-e "" Πl;~'2i.".!lP ioy.
\",,-cov-!/1108-lha,h-nle!rwn.d'asfall~h\.\h~-dllmO\ias.ygeia\.aPQ.iog~ne,~-kJ91ltsJpi.fTI;vksei,-
ka!a -111-"hsl1.kljm"Ii,!ik'Y.Ω.illi'J!i!!I\~n .αι
"'!\Υ';"..!!lοh,cον.gΓ!aΠi(le,/health.ΙιJί~γlhγn5h.<jh.rr!.,,-,ias'l'gίείnh,!mε!rJ-ρraihΡ,h~.~πan!,kΟΓοnΟiOγ-
'3"-'9\' .1/8 149',y,I~,~ί"E'''- lon-ek"er"ma-~,,~te, ik\νrι-.wr.vn.k"Τii .τhx~,mefinh-perio<ia. ΥΡΟ\0'
pri\mJ-th'-ρa~dhm.,,'-toy ίον Ι],!.ξ-.[ΟΥ-2.

2. ΣύμΦωνα με την παρ. 4 Του άρθρου 1 της ισχύουσας ΚΥΑ.εξακαλουθεί να ισχύει ότι «4.
Όλσι οι εργαζό>ιενσι τσυ δη>ιοσίου και ιδιωτικοι:. ω>ιέα "ου δεν είναι πΛιjρως εμ/lαλιασμένοι ή
νσσήσαvτες υπό [ην έννοια των παρ. 1 και 3 ΤΟI,άpOρ@9αvτιστσίιωςKαιπαρExoυνεργασίαμε
φυοική παραυσΙα εντός ή εκτός των εΥκαrαοτάσεων της υπηρεσΙας τους unρxptQIίllTa! οε
διενέργεια διαγνωστικσύ Eλtvxou δύο (11 φορές ταν Ε(ιδομάδα μΕ τη μέΟσδο μοριακού EλiV,\'ou
(PCR) ή με τη xριjση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ΚΟΡωνοίοι:. COVID-19 (raPId !esI) οε ιδιωτικά
δια~νωOTΙKάEρ~αστιjρια, όπως ορίζονrαr στο ".δ. 84/1001 (Α' 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε

,
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φαρμω<Εία ιj σΕ ιδιώτη γ,αερό, με δι~ιj εους δαπ';νη, σuμφωva με tnV υπό στοιχεία
ΔΙα/Γ.Ποlκ.55570/12.92021 (8' 4207) KaIVιjυπαυργική αιιόφαοη, όπω, rρOIfOIlOIrj{jnKEμΕ την
υπό στοιχεΙα ΔΙα/Γ.Π.οικ.69461/5.11.2021 (8' 5163) όμοια απόφαοη, και TΗV υπό στοιχεία
ΔΙα/Γ.Ποικ,64232/15.102021 (8' 4766) KOIVιjυπουργική οπόφαση, όιιως rρOTIOIrOIrj{jnKEμε rnV
υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π,σικ.69459/5.11.2021 (8' 5165) όμσια απόφαση, αvnστσixως, όιιως
ΕκάστοΤΕ 'ΑXιIOuV»,

3. Oaov αφορα τη στΕλέχωση των υπηρεσιών του Δημοοίου επιοημαινπαι ότι για το
διάστημα από 17.1,20Ζ2 Ιως 24.1,2022. ο αριθμός των εργιιζομΙνων με τηλεργαοία
κιιθορίζεται σε ποσοστό Ιως πενήντα τoι~εκατό (50%), βάσει rιλάνoυ εργασιών κάθε
υπηρεοίαι;, για τηv Kαταρrιση του οιτοΙΟυλαμβάνονται υιτόψη η Φύση των καθηκόντων των
εργαζομένων, οι εργαζόμενοι ιτου ανή~oυν στl~oμάδε~ αιιξημένου κινδύνου και οι ανάγKε~
καθε υπηρεαΙO~ (OXεΤΙKτjη 70τj εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας~. Κατόπιν ερωτημάτων
διευΚQινίζπαι ότι 0\ προ"στ6ψενοι των υπηΡΕσιών buvavta! να lιαρέχουν εξ αποστάσεως
εΡΥασία μόνσ εΦόσον κατά την κρίση τομ άμεσα ιιρο'ίσταμενου εξασΦαλίζπαι ότι η παροχη
τπς Εξ αΠΟσΙασεω( εΡΥασίας δεν ιιαρακωλύει την εύρυθμη λειτουρνία της ΟΡΥανικήςμονάδσς
n της γlιηΡεσίας.

4. Γιατην είσοδο τσυ κοινού στις δημόσΙΕς ιιπηΡΕσίε, ιοχύσυν τα αναφερόμΕνσ στον ανwτερω
πίνακα καιοι ΟΧΕτικέςοδηγίε, που δόθηκαν με την 66' εγκύκλιο της γπηρΕοίας μας.
Στο σημείο αυτό δΙΕυκρ,νίζεται εκ νεου 6τι δεδομενης της αuξησης ΤΟυ 1Ι0σοστού Ίης
τηλΕΡγασια<;.σι αρμόδιες Υπηρεσίες Υια την κατάρτιση πλCtνoυ εργασιών, θα πρέπει να
λάβουν υπόψη τους την κρίσιμη ουτη αρμοδιόΊητα, OllotE και να διασφαλίσουν ότι η
παρεχόμενη από τους υιιαλληλου, τηλεΡΥαοΙα δεν Οα επηρεάσει την εξυπηρέτηση Ίων
πσλιτων και να μεριμνησσυν Υιατην ενημέρωση του κοινσύ με κάθε ιιρόοφορσ τρόπο για τους
τρόιιους εξυπηρέτησης του κατά την περίοδο αυτή,
5, Εξακολουθεί να ισχύΕι ro μέτρο της σταδιακης προσέλευσης Ίων εργαζομένων σης
δημόσιες υπηρεοίες σύμφωνα με τις οδηγίες ιιου δόθηκαν με την 67" εγΚVκλΙΟτης ΥπηρεσΙας
μας.
6, Σε ό.τι αφσρά ης εκλογές αιρετών εκιιροσωιιων για τα υπηρεσιακά και πειθαρχικα
συμβούλια, διευκρινίζεται εκ νέου όη για τη διενέργεια αυΊών ΠΡOβλεπOlΠαιτα εξής στην
ιιαρ. 6 τΟυ αρ. 1 της ισχύουσας κγΑ: «6. Εκλογές αιρεrών εΚltpοσώlιων και οργάνων δ,οίκησης.
συμπεριιlαμ60voμένων και των εκλογών ανάδει(ης σιρεrών εκπροσώπων των υπαλ/ιjAων roιι
Δημοσlου σεα υπηρεσιακ'; και ιιει""ρχ,κά συμl.lΟVλlα, Kα6ώ~ και των EκAOywV για 'ην
ανάδειξη των σργάνων διοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών και των VOμlκών roυς
ιιροσώιιων δύναvruι να διενεργούνται είτε με ηλεπρονικά μέσα είτε δια (ώσης εΙεε και μΕ
roυ~ δύσ (2) rρonou, (u8ριδικά), μΕ την επίδει(η πιστοποιητικού εμ8σλιασμοιί ή νόσηοης
ούμφωνα με τι, παρ, 2 κα, 3 ΤΟιι<ip6pou 9. αντιαmIxω~, ή αρνητικου δ,αγνωστικού ελέγχου
νΟΟησηςγ,α κορωνοιό cσνΙΟ-19 (PCRή (σρία ιε,ι), σύμφωνα με την ιιαρ. 3 ,Ou "'p(Jpou 9. Σε
κά(Jε lIερίιrrωση, rnpouvml τα μέτρα του πίνα/(α Α τη~ παρ, 1, κα(Jώς και τσ 'Ψω,δ/(σλλο των
συνΕδρίων (Παράρτημα 10), εφόσον δεν υφΙσταται ε,δ,/(όεερη διά,σξη στην IΙCιpούαα.».

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΠΟΠΟΙΗΤΙΙΙ:ΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΠΟΠΟΙΗΤΙΙΙ:ΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ

Πσρ. 2 α~ΨJύoυαας ΚΥΑ,

Σύμφωνα με Ίη διάταξη Ίης παρ 2 του αρθρου 9 της αριθ. Δ1α/rn.ΟΙΚ. 2158/14.1.2022
(ΦΕΚθ. 671 ΚΥΑ."2.... ΠAιjρως εμθολιασμέvoι 6εωpoύιrrαι: α) ΟσΟ,έχουν ολοκΑηρώσει 1Ip<J
rouAάxIarov δεκατεσσάρων (14) ημερών ,Ον εμf'lολ,ασμό για κορωνοΙό COVJD.19 και
επιδει/(νuοuν ιιιστοποιητικό Εμ8οΑιασμού με ταυεοχρονο έΑεγχο τιωΤOllρoσωπΙα~ τΟυ
καεόχοu και 8) όσσι "χουν ολοκληρώσει ιιρο τουλάχlσΈΟνδεκατεσοάρων (l4) ημιΡών ΈΟν
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εμ6σλιασμό ν'α κσρωνσ,ά COVID-19 με μΙα (1) δόση εμΙΙσλίσu λόνω νόσησιίς wuc από
κσρωνοϊό COV/D-19 και επιδεικνι)ουν 6εΙΙαίωση nAIίpaUc κάλυψης - αvάρρωσης και
εμΙΙολιασιιαι) με raurdψova έλενχο ταυτσπρ<>σωπΙας raU κατόχαυ, ειδικώς ως πρας όσαυς
fXOUVσυμπληρώσει το ε(ηκοσro lroc της ηλ",Ιας rouc και έχει naptMJEI χροv,κό διάστημα
rauAάXlaraV επτά 171 μηνώv από τη χοριίνηση της δει)τερψ;; δόσης ιί. στΗv περίπτωση
μσνσδασικώv εμΒσλίωv, από τη χαΡιίγηση της μσιιαδ"'ιίς δόσης, πλι)ρως εμΒολιασμένοι
.:ιεωρσι)νml άσσι έχουν λάΒει και την αvαμνησπκrί δόοη. Από την 1η.1.1011, και χωρΙ, rov
ηλικιαιιό περιοριομό τΟυ πρσηγούμΕνου Εδαφίου. όσΟJ..!~ήλ ••••σι έχουν εμ6αλιασπ:ί ιιαl
έχΕΙ lIapfMJE! r.ooVIΚd διάστημα τoυλ<Ψαroν επτά (71 ιιηνών από τη χσΡήΥηση της
δεύΤΕρη, δόσης ή, σ!!!ν πεpίπτωσrLJισνoδoσικώv ΕμΒολίων, από τη )!ΟρΔΥηση της
μοναδ ••••ής δόση" &ωρούντσ.ι πλήρως εμ6oλ!~'!ψ.(vσι Εφόσον qouv λάΒει και Μν
αναμνηστική δόση". Η χρήση πιοτοπαιητικού εμ60λιασμού, στην ΠΕρίπτωση νόσησης
φυσ ••••ού προσώπου πλήρως εμΒολιασμένου, δΕν επιτρέπεται νια όσσ χρονικό διάστημα
προ6λέππαι από τα εKάαroΤE ισχύοντα υγΕωνσμιιιά πρωτόκολλα".

Παρ. 3 αρ. 9 'ιιxύoυσαc ΚΥΑ:

• Τα πιστοποιητικό νόοησης εκδίδΕται: αl κατόπι" εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο
P(R νια κορωνοϊό (OVI0.19. ενrός δεκατεσσάρων (14) ημΕμώl, μετά από ΤΟν πρώτο
θετικό έλεΥΧΟ,β! ειδικώς νια τους πλήρως Εμβολιαι;ιμέιιους, ούμφωνα με τα
"ριζόμειια στην παρ. 2, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταxεlας aviXllrUOlfC
α"Τιγόνου κορωνοϊού (OVI0-19 (rapid lesl}. Η ισχύς του "ιατoπoιηη~oύ νόοηοης
διαρ~εί έως ενενήνια (90) ημέρε, μετά από τον κατά πι ανιuτέρω μoναδι~ό ή πρώτο
θετι~ό ο.εγχο. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσ"σης που ε"δόθηκα" από τις 17.7.2021
έως και τις 31.10.2011 είτε κατόπιν εργαστηριακού εlιέyxoυ με τη μέθοδο P(R είτε
κατόπιν ελtyxoυ με τη χρήση ταχεΙας ανίχνευσης αντιγόνου κορωιιοϊού (OVIO.19
(rapld I.,.IJ παραμένουν οε ισχύ έως εκατόν oγδόνro; (180) ημέρες μετά από τον
πρώτο θετικό έλενχο και πάνrως όχι ntPQV της 31ης.1.2022. Η ,σχύς των
πιστοποιητικών ιιόοησης ποI, εκδόθηκαν Qn" την 1η.11.2021 έως ~αι τις 4.12.2021 είτε
κατόπιν εργαστηριακού ελ"ΥΧουμε τη μέθοδο P(R είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση
ταχείQς ανίΧιιευσης Qνrιγόνου κορωνο-ίού (OVID.19 (rapld t.,.t) διαρκεί ενενήντα (90)
"μέρες. Ο "ρώτος θετικός ελεΥχσςδιενεΡΥείταl από al δημόοια αρχή ούμΦωνα με την
οικεία νομοθεσία ή β~εΡΥαστήρια ανοΦσράς δημόσια ή ιδιωΗκά και περιλαμβάνει το
ονοματεπώνυμο του "Ροσώπου. ό"ως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα rΊ στο
διαβατήρ(ο.

r. ΑΠΟΥΣΙΑhom ΝΟΣΗΣΗΣ

Σε ουν"χεια της 71'"'EγKυ~λίoυτης Υπηρεοίας μας υπενθυμίζετοι ότι σύμφωνα και με την
νέα αριθ. Δ1αjm.οιι:. Η58{14-1-2022 ΙΦΕΚΒ' 67) ΚΥΑ~αι ειδικότερα ούμΦωνα μΕ τη
διάταξη της παρ, 3' ΤΟυCipepou 9, «3Α. Για να {fεωρη{fεί ν6μψη η afIouoia απ6 rIΊV
εΡνασία λ6γω νάσησης από τον κορωνοϊ6 (ον/Ο.Η, σι)μφωνα με τα εκάστσΙΈ ΙOXύσνrα
υγειονομικά πρωroιιολλα.. αρκεί η 6ε6αίωση .:ιεrι•.σι) ελέγχσυ με ιη χρήση ταχΕίας
ανίχνευσης αντινόvoυ κορωνσ,σύ COVJD.19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως
προς τους δημoσioυς υπαλλήλους εφαρμόζεται η πιrρ. 3 rou gpih>ou rpLaKoarOIi όΥδοου
της από 20.3.2020 Πράξης ΝομσθεTlκού ΠεριΕχομένου (Α' 68/'!] οποία κυρώ{tηκε με rσ
rip{tρo 1 του v. 4683/Ζ020(Α' 831,..
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Για τ/ν εφαρμΟΥή tων avwtEpW ισχίιουν οι οδηΥίες που δόθηκαν με την 11' εΥΚίικλιοτης
ΥπηρεοΙας μας.

ΥΠΕνθυμίζεταιόη όσον αφορά tη διάρκεια tης παραμονής Των υπαλληλων σε περtoρισμό
Υια τους ανωτέρω λόΥους εφαρμόζονται οι οδηΥίες του ΕΟΔΥ,όπως εκάστοτε ισχύουν
(htt~~ody,gov gr/odig;es-apomonosI,-karantinas.krov,ma!On-(ov>d- 19-kaι.ςρaΙοn.
!Q'Lill. Σε κάθε ntprnwoq αρμόδιες για την παροχη οδηγ!!:"νΣXEtIKCIμε την απομόνωση
Των υπσλλr\λων και tov χΡόνσ και ΤΟντρόπο διακσπης αιιτη, είναι οι Υπηρεσίες του ΕΟΔΥ
(οχεtΙΚΕςερωτησεις ~ αιιαντησεις στσ linkhllp\,Ueody.gov.gr/wvtd.19-fag .2G220106/ ].

Δ. ΠAPOYΣIOΛOΓlOCOVID19
Για τη συμπλήρωση της εφαρμΟΥης«Στελέχωση Υπηρεσιών στΟ ιtλαωto των μέτρων Υια
COVID 19» (https,IIhr.3oografi.gov,grfapp/do/5lInk) ισχύουν τα αναφερόμενα στις
προηΥούμενες οχετικΕςεΥκυκλίρυςτης Υπηρεσίας μας.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΙ ΟΔΗΓιΕΙ _ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

ΥΠΗΡΕΙΙΑ ΜΑΙ

1, Οι απσδέιιτες της παροίισας εγκυκλίαυ παρακαλσίινται να tην κσινσποιήσοιιν, με κάθε
πρόσΦaρο τρόπa, στους ιιπαλλήλaυς και σε όλους τους Φορεί<; που υπάγονται ή
εποππύοοιται από αυτούς.
2. Ερωτήματα πΟυαφορουν ο-ι:ηνυπαγωΥή ή μη ουγκεφιμένων ΥπηρΕσιώντου Δημοοίου η
σιιγκεκριμένων κα,ηγοριών προσωπικού στις διατάξΕις τσυ αρ. 206 του ν, 4820/2011 περί
της υποχρεωηκόtητας ΤΟυ εμβολιασμού ή την εξαίρεση ιιπαλλήλων από την εν λόγω
ιιποχρέωση για λόγους υνείας θα πρέπει να απευθύνονται σ,ο γποιιργειο Υγειας,
3. Εφόοσν αναKύιιtOυν ερωτημαtα, τα οποία δεν καλUlπσνται από Ης οδηγίες που έχουν
δοθεΙ με ttς οχετικΕς εΥκυκλίους. οι Διευθuνσεtς Προσωπικσύ αποκλειστικά θα
απευθόνονται για περαιτ;'ρω πληροφορίες ή διευKρινίσει~ στην γπηρεσία μας. στσυ~
αριθμοός τηλεφώνων ή στι~ διειιθύνοεις ηλειιτρονικοό ταχυδρομείου που αναγράΦονται
στην παροόσα εΥκύκλιο ή με tqv αποστσλή εΥΥράΦων ερωtημ!lτων από τα αρμόδια
όργσνα, σιιναδευόμενα από 'ΙΙ\ν άπαψη της γπηρεσίας και τα πραγματικά περισταΤικά
κάθε περίπτωσης. ΕΡωτ/μαtα πΟυ αΠO<ΠtλλOνται ω~ μηνύματα ηλΕιιτρονικσύ
τσχυδρομείου χωρί<;να περιλαμβάνουν με ιtληρόTητα ta πραγματικά περιστατ",ά ή δεν
ΙΙΠOo-ι:tλλoνταιαpμoδίω~ υπογεγραμμένα από tO αρμόδιο προς τούτα όρναvo κάθε
Υπηρεοία•••δεν θα ιιπαντώ1α/lJ.

Τα ανωτερω επιοημαΙνονται καθώς η Υπηρεσία μας εχει γίνει απoδi:o:της πολλών
ερωtημά,ων εί,ε αΠΕυθείας από tους ίδισυς τους ενδιαφερόμενοιις, οι οποίοι δεν
απευθύνονταΙ, ως οΦείλοιιν, στις ΥπηρεσίΕς ,ους. ή από ιιπαλλl\λoυς twv διευθύνσΕων
rtpOOwntKOU,παρακάμπτσντας ων διοικηnκή ΙΕΡαρχια, ,ης οποίας αρμοδιότητα αΠΟΗλεί
μnαξύ άλλων η επίλυση θεμάτων πσυ avaKUπtOUvκατά την εφαρμΟΥήtwVδιατάξεων, Ως
εκ των ανωτέρω και πρσκειμέvoυ να δόναωι να διατυπωθει εκ μέρoιι~ της Υπηρεοίας
σuwομη απι'ιντηση και προκειμΕνοιι να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριοη των
αναφυ6μενων θεμάτων. οι υπάλληλοι θα απευθύνσνται αποκλειστιιιά στις Διευθύνσεις
Προσωπικοίι, στι~ σποιες υπάγονται, δεδομΕνου όtι είναι αδιJνατη η υπαγωγή των
πραγμαηκών περισταηκών στις εφαρμοο-ι:έες κατά περίπτωοη Ειιταησυ xαpακtήpα
ρυ8μισεις από την Υπηρεσία μας.
4. Ειδιιιότερα. όοον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήlιoυς
κσι υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθόνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση
Πρασωπικσύ τΟυ Φορέα τους. Σε πεΡlJΠώOεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού
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κρίνουν ότι δεν μπορουν να αντιμειωπΙσουν ζηηΙματα που avaKumOUV κατά την
εΦαρμογη τωυ εγκυκλιωυ σδηγιών, θα απευθυυoνrαι αποκλειστικά στις OΙKείε~
AnoKεντρωμένε~ Διοικήσεις και, εΦόοον κριθεί απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες ΔΙOΙKήoει~
θα επικοινωνουυ με τ~ Διευθυνσ~ Προοωπικου ΤOΠΙKή~Αυτοδισίκησης του ΥπουΡΥείου Υια
περαιτέρω διευκρινίσεις μέοω της ηλεκφονι<ής διείlθυνσ~ς info@ypes.g~ η στoυ~
ΣXεΤΙKoίl~ΤΓjλεΦωνΙKOύς αριθμΟUς Υια οους σΤΑ ΠΟυ αναγράφοvrαι στις τιληροΦορίες
ΤΓjς napouoa~. Katontv των αvωτέρω, επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτημαω
υπαλλήλων, τα οποία anooτEλλovrataτu:uBtia, στο ΥπουΡΥείο, δεν θα αnαvrώνται,
5. Η Υτιηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέμαtα της παρσυσας εγκυκλίου
ΠΟυ αΦορσύν τους δι"αστlκούς υnαλληλους, τσ πάσης φυσεως έυστολο npOOwnlKO,τους
ΕΚπαιδευη"ούς και το διοικηΗκό κα! λοιπό ΠροοωΠικό των σχολικώυ μουάδωυ, fOU,
εργαζομέvοuς που unnottouv στο Υπουργ.ίο ΥγΕίας, σε Φορείς παροχής υπηΡΕσιών υγΕία"
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις ανώνυμες παιρεlες ΟΑΙΑ, ΣΤΑΣΥ.ΟΙΥ,
ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Απικό Μετρό, ΟΗ, EPrOH και Εγνατία. καθώς και στηυ ΥπηρΕσία Πολιηκής
Αεροπσρίας, καθώς EVπροκειμένω αρμόδιοι αποκλειστι_ά είναι σι φσρείς, οτους οποίους
ανήκουν οργανικά οι εν λόγω υπάλληλοι.
6. Υπενθυμίζεται ότι κατά λόγο αρμοδιότητας κάθε nρσϊσtάμενης αρχης για τη διαχείριοη
του αυθρώπιυο •••δuνο.μι"ου nou υπηρετΕί σε αυτην, θα πρέτιει οι αρμόδιοι τιρΟ'ίστάμΕνσι,
σταθμίζοντας την υτιοχρέωση αΦΕνός τιροστασίας της υνΕίας Των υπαlιlιηλωυ, αλλά και της
δημόσιας υνΕίας γ.υικότερα και αΦετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμΦέροντος, να
προβαίνουν στο πλαίσιο της συνετής χρησης της διακριτικης τσυς Ευχέρειας σε κάθε
απαραίτητη ευέργεια για τη διασΦάλιση τουζ τηρώνrας τις taXUOuot, διατάξΕις καθώς και
τις παρασχεθείσες οδηγίΕς από την γπηρεσία μας.
7, Η IIaρouoa Εγκύκλιος, καθώς και το Παράρτημα προς συμπλήρωση των στοιχείωυ για Ης
,κλΟΥές αιρετών ΕΚπροσώπωυ σε επεξεΡΥάσιμη μορΦή, έχΕι αυαρτηθΕί κεντρικά στην
ιστοσελίδα του Υτιουργείου Εσωtερικών, www,νΡe'.g', καθώς και στη διαδρομή
.Αυθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Οδηνίες COVID19".

Η ΓΕΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗXAPAι\AMΠOΓlANNH

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ;Οι σxEΤΙKέ~Ενκύκλιοι της Υπηρεσίας μας
ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ(με ηλεΚΤΡΟΥικόταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, ΔΙΕυθUVΟΕιςΔιοι"ηΤικού/Προσωτιι"ού
l. Γευι~ές και Ειδικές rραμματείι:ς Υπουργείων. Δ/νσεις Διοι"ητι"ού !προσωπι"ού
3. ΓευΙKέ~και EιδΙKέ~Γραμματείι:ς, ΔιεuθυVΟΕις Διοικητικοu/nροσωπικου
4, Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοι"ήΟΕις, Διεuθuvσεις Διοι.ητ,.οu/nροοωπικου (με την
παρακληση να "οιvoποιήσουυ τηυ παρουοα "αι στους Ο,Τ.Α. α' και β' βαθμού .ης χωρικής
τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθυνο"ς Διοι.ητι"ου/ΠροσωΠΙ"ού
6. Όλες τις Υγειουομι"ές ΠεριΦέρειες (με την παρακ/ιηοη να κοινοποιήοουν την παρουσα
στα νσσο"ομ.ία και τις δομές υΥΕιας αρμοδιότητάς τουςl
7. Νομικό Συμβουλιο τou Κράτους
8. nΡΟΕδρια της Κυβέρνησης
9.ΑΔΕΔΥ
10. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργiας Αποκεντρωμένων Διοικήσ.ων d,OI"d@YP~S,gf
11. ΔΙΕύθυνση Προοωπικού Τοπι"ήζ Αυτοδωίκηοηζ d.P!"@YP~S.gov.gr
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Πληροφσριώ,'
Ύnο\>rνεiο" ~"",τφ,",;'"
Κ.α.α. ΛΟ"ι'οil"τ/ Zαμ.~;,"



ΑΔΑ: 60χγ46ΜΤΛ6-07Θ

KOIN. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομεΙΟ):
1. Όλα τα ΥπουΡΥΕία
.Γραφεlα ΥπουΡΥων, Υφυπουργών. Αναπληρωτων ΥπουΡΥων
.ΓραΦεία Γενι.ων. Ειδι.ών .αι Αναπληρωτών Γραμματέων
- ΓραΦΕία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεlα Συντονιorών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρσμείο):
1. ΓραΦείσ ΥπουΡΥού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματ£ως
4. Προ'ίστάμενοι Γενικών ΔιΕυθύνοεων
S. Δ/νοη Διοικητικών ΥΓιηρεοιών
6. web.S1Iρport@ypc<J',! για την ανάρτηση οτην ΙΟΤΟΟΕλίδα του Υπουργείου οτη διαδρομή
.Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοοίου Τομέα - Οδηγίες COVID 19».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙΙΧΠΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:
1) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69ΙΙ08/0<κ,7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-Β7ΧI.
1) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69ΙΙ09Ιοικ,8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-611).
3) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69ΙΙΙ0/0ικ,8189/20,3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8146ΜΤΛ6-8ΞΩ),
4) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/11Ι/οι., 8196/23.3,2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6.ΖΕΒI.
5) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ69ΙI12/0ΙΚ, 8632f2.42020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-0Ωχ),
6) αρ. ΔIΔAΔfΦ,69I113I9246I29.4.2020 (ΑΔΑ,6ΣΜ046ΜΤΛ6-0141.
7) ορ. ΔIΔΑΔ/Φ69/114/9708Ι8.5,2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6.ΘΘΦ),
8) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/115/9670f18.S.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ).
9} αρ. ΔIΔΑΔ/Φ69/116/10486/26,5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6.ΓΜΛI.
10) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/118/11134/29.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ),
11) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69Ι119/0ικ11682/9,6.2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6.Χ5Α),
12) ορ. ΔIΔΑΔ/Φ69/120/12705/30.6.2020 (ΑΔΑ: 6IΤΠ46ΜΤΛ6.IΡΘ).
13) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/123/14268/29,7.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-<"JΜΨI.
141 πρ, ΔΙΔΑΔ/Φ,69/124/0Ι •. 15984/17,8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6.ΝΟΒ).
15) αρ. ΔΙΔΑΔΙΦ, 69/115/16452/31.8.2020 (ΑΔΑ, Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦI.
16) αρ, ΔΙΔΑΔΙΦ.69/126/16316/20.9,2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧI.
17) αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/1768/22.9.20 (ΑΔΑ; Ψχ6Θ46ΜΤΛ6-8ΕΟ),
18) αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/Ι.10,2020 (ΑΔΑ: 9ΙΧβ46ΜΤΛ6-Ρ3ΠI,
19) αρ. ΔΙΔΑΔΙΦ.69/129/18771Ι13.10,2020 (ΑΔΑ, 9nψτ 46ΜΤΛ6-ΧΞτ),
20) αρ. ΔIΔAΔ/Φ.69I131/0,~.19907/23.10,20 (ΑΔΑ: 66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9),
21) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/132/0ικ,20413/3,lυο (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6.Ί2Η).
22)αρ. ΔΙΔAΔfΦ,69/133/0Ι •. 20764/7,11.2020 !ΜΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6.ΛΣΡI.
23) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69Ι134/0ΙΚ, 21190/13.11.2020 (ΜΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-SΩΙj.
24) ορ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/136ΙΟΙΚ. 22080/30,11.2020 (ΑΔΑ:ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1),
25) αρ. ΔIΔAΔ/Φ69/137Ioι~, 22414/7.12-2020 (ΑΔΑ;ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6.5Ξ2).
26) ορ. ΔIΔAΔjΦ,69I138IOΙK, 22959f14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ).
27) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ69/139/οικ, 431/11-1-2021 (ΑΔΑ: 9ΣγΡ46ΜΤΛ6-4ΧΙ),
28) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/140/0Ι. 1031/ 20-Ι.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6.ΩΝ101,
29) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/141/οι •. 1387/ 25-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4),
301 αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/142/0ΙΚ. 1813/ 1-2-2021 (ΑΔΑ: ΩIΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1),
31} αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/143/0Ι •. 2343/ 8-2-2021 (ΜΑ; 620346ΜΤΛ6-ΝI1).
32} αρ, ΔllIAΔΙΦ,69/144/0ΙΚ. 26051 11.:Ζ-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΜ),
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ΑΔΑ: 60χγ46ΜΤΛ6-07Θ

33} αρ, ΔΙΔAΔ/Φ.69/146/01~, 3713/1-3-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΩΞ46ΜΤΛ6-ΨΚΔ).
34) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/147/0,", 4166/8-3-2021 (ΑΔΑ:93ΓΗ46ΜΤΑ6-4ΑΟI,
35) αρ. ΔIΔΑΔ!Φ.69!148/0,", 4600/16-3-2021 (ΑΔΑ:67Β046ΜΤΛ6-156),
36) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/149/0U<. 5132123-3-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΤΧ46ΜΤΛ6-ΙΔΗI,
37) αρ. Δlι'.ΙΜ/Φ.69/15ljοu<. 5525/29-3-2021 (ΑΔΑ:6ΑΠ646ΜΤΑ6-89Χ).
38) αρ. ι'.ΙIΔΑΔ/Φ,69/1S4/01~. 6020/5-4-2021 (ΜΑ; ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3),
39) αρ, ΔΙΜΔ/Φ.69/155/0ΙΚ. 6602/13-4-2021 (ΑΔΑ:92ΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ).
40} αρ, ΔIΜΔ/Φ,69/156/0IΚ. 6988/20-4-2021 (ΜΑ: Ψ2ΑΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ).
41) αρ. ΔIMΔ!Φ69/157/01~. 7330/23-4-2021 (ΑΔΑ:647Μ6ΜΤΑ6-0ΝΞ!.
42) αρ. ΔIMΔ!Φ,69/158/01~. 7423/26-4-2021 (ΜΑ: Ω29046ΜΤΛ6ΔΘΝ),
43) αρ. ι'.IIΔAΔ!Φ.69/160/ol~, 8032/10-5-2021 (ΜΑ: Ω1ΓΒ46ΜΤΛ6-50ΞI.
44Ιαρ. ΔIΔΑΔ!Φ,69/161/0IΚ 8599/17-5-2021 (ΜΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-0ΦΚ),
45} αρ. ΔΙΔAΔ/Φ.69/162/01~, 9207/24-5-2021 (ΜΑ: 6ΩΕ46ΜΤΑ6-ΓΡΠ),
46) αρ. Δlι'.IM/Φ.69/163/01~, 10556/1-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟI,
47) αρ. ΔIΔAΔjΦ69/164/01~. 11266/Β-6-2021 (ΑΔΑ:Ψ2Ε946ΜΤΛ6-7ΚΣ),
48) αρ. ι'.IIΔAΔjΦ,69/166/oIK. 12332/14-6-2021 (ΜΑ: 6πrχ46MΤΛ6-8Ωη,
49) αρ. ι'.ΙIΔΜ/Φ,69/167/Οlκ.13250/28-6-2021 (ΑΔΑ:6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8I,
50) αρ. ΔIΔAΔjΦ,691 168 IOIK.13727/5-7-2021 (ΑΔΑ:6ΚΦ345ΜΤΑ6-23Φ),
51) αρ. ΔIΔAΔjΦ,69/170 IOIK.14187/13-7-2021 (ΑΔΑ:ΩΔΟΕ46ΜΤΛ6-Γ18),
52) αρ. ι'.IIΔAΔjΦ,69/171 IOIK.14578/19-7-20Z1 (ΜΑ: ΩΣ2946ΜΤΛ6-Φ4Γ),
53) αρ. ι'.IIΔM/Φ69/172/01~,15287/28-7-2021 (ΑΔΑ:Ψ3ΞΙ46ΜΤΑ6.0Χ9),
54) αρ. ΔIΔM/Φ.69/174/01~,15591/2-8.2021 (ΑΜ: 6ΟΨΥ46ΜΤΑ6-ΑΞΡ].
55) αρ. ΔΙΔAΔ/Φ.69/175/01~, 15910/9-8-2021 (ΑΔΑ:ΨΥΙ946ΜΤΛ6-6ΑΟ),
56} αρ, ΔIΔAΔ/Φ.69/176/01~,16259/16-B-2021 (ΜΑ: 94Η846ΜΤΑ6-Γ4η,
57) αρ. ΔIIlAΔ!Φ.69/177/01~,16474/23-8-2021 (ΜΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘΙ
58) αρ. ΔIΔΑΔjΦ,69/178/0u<,16663/26_8_2021 (ΜΑ 9ΚΗΩ46ΜΤΛ6-ΕΜ2).
59) αρ. ΔIΔAΔjΦ69/179/0IK.16812/30-8-2021 (ΑΔΑ:6ΠΡ46ΜΤΑ6-ΑΨ7I,
60) αρ. ΔIΔAΔjΦ,69/180/0IK.17530/13-9-2021 (ΑΔΑ:ΩΚΦΥ45ΜΤIl6-Ι2Ε),
61) αρ. Δ'ΔAΔjΦ,691180/01~.17896/20-9-2021 (ΑΔΑ:9ΝΙ246ΜΤΛ6.ΑΚ6),
62) αρ, ΔΙΔAΔjΦ,69/183/01~,18664/30-9-2021 (ΑΜ: ΩΞΡΜ46ΜΤIΙ6-Φ3Π),
63! αρ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/0,",19515/12-ΙΟ-2021 (ΜΑ; 9IΑΩ46ΜΤΛ6.511),
64! αρ, ΔΙΔAΔ/Φ.69/Ι86/01~,19888/19-ΙO-2021 (ΑΔΑ:64γΦ46ΜΤΛ6-ΥΝ7).
65) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/Ι87/0u<,20236/25_10_2021 (ΜΑ: 907746ΜΤΛ6-ΥΟ81.
65) αρ. ΔIΔΜ/Φ.69/188/0,",21100/Β-11-2021 (ΜΑ: ΨΟΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ).
67) αρ. ΔIΔΑΔjΦ,69/189/0U<.21929/Ζ3_11_2021 (ΑΔΑ:ΩΧΓ846ΜΤIΙ6-5Θ9I,
68) αρ. ΔIΔAΔjΦ69/190/01~.22678/6.12-2021 (ΜΑ Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ6-Λ27),
69) αρ. ΔIΔAΔjΦ,69/192/0IK.Z3660122-12-2021 (ΑΜ: 6ΚΧ646ΜΤIl6-02Α).
70) αρ. ΔIΔAΔjΦ69/193/0IK.24091/30.12-2021 (ΑΜ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘΙ.
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