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Α.ΜΠΡΑ ΠΑΤΗΝΑΝΤιΜΕ'ΤΩΠIΙΗΔΙΑΙΠΟΡΑΙ ΤΟΥCOVID-19

Ε"δόθη", η 0.1'.ΔΙα/ΓΠ_ο,•. 75414/3.12.2021 (ΦΕΚΒ' 56731 ΚΥΑμε θέμα «'ΞΜτα"ταμtιρα
rιρoσταoίας .ης δημόσια~ υγείας από τον Kί~διινα πφαιτέρω διασπσρlις IOU κορωνο,ού
COVID.19στο σύνολο της επι"ρ6;ιειαζ, για τα δι6;στημα αιιό.η "eutipa, 6 Δ'"φβρίοιι 2021
και "'ρο. 06:00 έω~και τη Δ'υttρα, ΗΔεκφβρίου 2021 "α, ώρα 06:00 .••.

,
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1. Με H~ διατάξει~ Tou άρθρου 1 τη, ω, όνω 'r('(Aπροβλέπεται ΕΚνέου η θέΟΠlOηέκτακτωο
μέτρω" προστασία<;της δημόσιας uγεία" Ειδικότερα, σύμΦωνσ μεΗς διατάξεις τη~ περ. 1 tou
Πίνακα 8 τη~ παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ,Υ.Α, που αΦορούν στις δημόσιες υπηρεσίες
πρσβλέποlιτσι τα εξή,:

Α/Α ΠΕΔIΑδΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΑΣ

1. Δημόσιες υπηρεσίε~

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ

• Τήρηση των μέφωντου πίνακα Α.
• Ο αριθμός τωο εργσζσμένων με 'ηλεργαο,α
καΟορίζηαι Μcβάση τη Φύση τωο .αθηκόο'ωο τωο
εργαζομι'οων και Η, ανάγκες κάθε uπηρεσ,ας, στσ
πσσοστό nOU έχει προσδιοριστεί με το πλάοσ
εργασιών .όθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ιοχύος
τη, παρούσα, .

• Οι υπάλληλοι τσυ Δημοσίσμ rισμ CΙoήKσυoστ,ς
σμάδε, αμξημέοομ .ινδύνσμ (μπσπερ 1.1- 1,9 της
περ. 1 της υπά στaιXεία
ΔIΔΑΔ!Φ.&4!420/16446!17.9.2020 κο,οής
απόΦαση, των ΥπουΡΥώνΥγείας.αι Εσωτερικώο, Β'
4011), επανέρχσ\ΙΤαι στην εργασία του, μΕ
αυτοπρόσωπη παρουσ,α,

• Ο, υtτόλληλoι τΟυ Δημοσίου που αοήκουν ση,
oμάδε~ αυξημέvοu κιοδ<)νουlunonep. 1,1-1.11 τη~
"ερ 1 της υπό στσ,χεία
ΔIΔΑΔ!Φ.64!420!16446!17.9.2020 ΚQ,oης
απόΦαοη, των ΥπουΡΥώνyyεία~ κα, Εσωτερι.ών),
Επανέρχοοτα, σ'ηο ερΥασiατους με αυτοιφόσωπη
παρουσία. οε θέοει, που δΕνέχουν επαΦή με κοινό.

• Ειδ,.ό Υ,ατο ιαφοvοσηλευt!κ6 'φοσωπι_ό κρίοεται
από τη Διο,_ηση _όθε φορέα η αξωπσ,ηση του στις
καηiλληλΕ, !ιέσεις. αVαλάγω.; -ιης κα,ηΥορίας
.lvbίIVOUόπου ανηκ".

• Η προσ,λΕυση των φγαζομένων πραγματοπσιείται
σταδιακά, ου μΦωοαμΕτις υπηρεσιαχές <lV"V_C,και
τι, oδηνί(~ του αρμόδιου Προισταμένου,

• ΗΕξυπηρέτηση του κοινού γίνεται "ατά προτίμηση,
αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν
προγραμματ<σlJiνοu ρα\ΙΤ,βού.

• Το "οιοό Ησέρχειαι κα,ό,"" ωωxρεω"Kή~
επίδειξη~ κατά τηο είσοδο:
[α] ΠLOτσπaιηTΙ.Oύεμβολιασμού, σύμΦωνα μΕτην
παρ. 2 του άρ!lρ<>"9 ή
[β] πιστοποιηn.ού οόσ'lση" συμΦωνα Μcτην παρ,
3 του άρθρου 9 η
[γ] βΕβα,ωοης αρνητικού δ,αΓVωστιxoύελl:γχoυ για
"opwvoi!>COVID-19IpCRή '"pid test], σύμΦωοα με
τ~ν παρ, 3 του άρθρου g. Οι ανηλικοι από τ",σόρων
(4) [ω, .αι δεκαεπτά πώο, buvaV'lCl' οα
,,-ρσσκομ(ζουν. ενCΙΛΛαK".". bιiλwon apvnHKoίI

,



oιoυδηrιoτε
αριθμό 'tων

αυτοδιαγνωστικοιΙ ελέγχου (self-test),σuμΦwνα με
Πζ παρ. 3 .αι4 τΟυά!'θρου 9.
Εξαιροuvτaι αrιό την εΦaρμογή του rιαρόντoς
οημε(ου αl1αλιΙτωζ καΠI1"ίγουσες πεpιΠlώσεις.
ιδίως πΡ6σβασηζ αε αστυνομικά ψηματα. που δεν
επιδέχονται αναβολής.

ο Οι oυνεδpιό.oει~των σuUoγιι<ώνΟΡΥάνωνκαι
οι ουναντηοεις εΡΥασίαζ ,φαyματoπoΙOιIVΤαι ως
εξής:
a) Μέσω τηλεδιάσκεφηζ άνω
περιορισμού αναφορικά με τον
ουμμΕΤΕχόντων,ή
β) μέσω φυσικής παρουαΙας με lη OUIΨεTOXIιέωζ
εΠlά (71 ατόμων (ανεξαΡ'tήτωζ TOUεάν αυτά είναι
εμβολιαομένα ή όχι ή εάν έχουν νοαήσει κατά το
πλευ'tαίο εξάμηνσ ή οχι) και σε πφιΠlωση ύπαρξηζ
"'" άλλων συμμετεχόντωο, αυτΟι δόοα.ται να
σuμμπ,χου. με τηλεδιάσ.ιψη. Σlην περίπτωση αυτή
τα άτομα που συμμπέχουο με Φυοική παρουσία
καθοριζοντα! κατόπιν αΙτηοής 'tους με απόφαση του
προεδριόοντο<; ή
γ) μέοω Φuοικήζ παρουσίας όσων συμμπεxόνtωo
είοαι πλήρως εμβολιαομένοι. οιΙμΦω.α με <ηοπαρ. l
του άρθρου 9 ή .ooήoανtεζ κατά το IεMUTaίo
εξάμl1οσ,ούμΦωοα με τ~o παρ. 3 'tου άρθρου 9. Στην
πφιΠlωo~ αuτή οι oυμμετ,xoνtες που δεν είναι
πλήρως εμβολιαομένοι ή δεν 'χουν νοοησΗ .ατά '10
'Ιελευταίο εξάμηνο. ούμΦωνα με το ΠΡO~VΌιIμΕVO
εδάΦιο ουμμετέχουν με τηλεδιάοκεψη

ο Κατάτη λειτουΡΥίαουλλΟΥικω.οργό.οωυπου
διενφνoιJo διοδικαοίεζ ΟΤΙζ ωωίεζ προβλι'ΠΗαι
ουοέντευξη, αυ'tη διενφγείται είτε με τη χρήοη
ηλο:τροοι<ων μέσων χωρίς τη Φυοική παρουοια του
καλούμενου οε oυoένtευξη είτε δια ζωeης εφόσοο
πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπ'tωοη διενέρνειαι;
ουοέντευξης εξ αποσιάσεως το συλ/ονι<ό όΡΥαοο
ορίζει τσυς αοανκαίους όρουζ <αι tι~ rφούποθέσειζ νια
τη διασΦάλωη 't~~ αξιοπιοτ[αζ <ης διαδικασίας
αναφορι<α με T~νTαυTOJφOάωπίQτου <αλούμενσυ και
't~ μη υποβοήθησή ,συ από εξωγενείς παράνοντ£ς.

ο Τα πιιμορΦω-ιι<αΠΡσγραμμα'tΟ,ου Εθ.ι.ού
Κέντρου Δημόσια~ Διοί.ηοηζ <αι ΛυTOδιoίKησ~ζ
(ΕΚΔΔΑ) δύνανται οα υλOlιoισύνtαι Ι" φυαι<~
rtapauaiCI. υπό την πρoίίπόθ£o~ τηρησης Των μέτρων
100 σημείου 8.

Ο πίνα<αζ Α{~<;παρ. 1{ου άρθΡσυ 1 τηζ ως άνω κγΑέχε! ",ς εξήζ:



Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1, χρήσ~ προστατευτικής μιίοκας (οδην4ς χρήσης στην υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. Ι79Ι 7/22,3,2021
εΥκύι<λ1Oτου ΥΠΟΟΡΥεΙοοΥΥείας, αοαΡτημένη στηο ιστοσελiδα:
www.moh.gov.grla rt ieles!he" Ι!h/ d ieγthy nsh-d hn1os ί~E:;,~ inh,! mel r.-p ΓΟIhΡ' h,- en aπl; koro no ίον-
.~ΓJ-tQv-Ίl8607-Wsta5eis.an.forik.-me-thn".rhsh.lhs-mask"s-slo-pl.isio-th'pandhn1ias-covid-19):
α) σε όλοος Ίοος εσ"ηερικοός x~φoo,. σομπεριλαμβανομ£οων και των χώρων εργασία"
εξαψaυμένωo όσων εργιiζσνrα, σε "Ιομικό xwpo χωρις την παρουσία ΟΠοιοοδήποτε ό.λ/οο
npoownou,
β) οε όλοο, του, εξωΤεΡ1Χοόζ χwροuζ όποο π"ρατηρει,,,ι συνωοnσμόζ. ε.τlις αΥ αοαφΙρααι
διαφορετικά σε σUΥκεκριμivα πρωτόκολλα ποο rψoβλέπoνr"ι σε ειδ"έζ διατάξεις της παρούσας.
Από τηΥ οποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρoύνrαι: α) τα ιίτομα για τα οποια η χρήση μάσκας δεν
ενδείκνιιται γι" ι"φικούς λόγους ποο "ΠOδ"KIIύoνrαι με τα κατάλληλ" έγΥραΦα, όπως λόΥω
av"rιVEUOΤΙOιUVτφoβλ~μάτω" κσι β) τα πσ,διά ηλικίας κάτω τωο ΤΕοσάρων (4) ETwv.
2, Τήρ~ση αποστάσεων εvάμισ, (1.5) μέτροο μετσξύ τω" ατόμωο [Eva (1) άτομο av" 2 τ,μ.] σε
εσωτερικούς και εξωιερlΚoύς χώρους. ει,ε αμινεις Υια πλήρως εμβολιασμέVΟUζ και ooσήσανrεζ
"α,ά ,ο ,ελειιτα;ο εξάμηοο είτε μι.τούς, όΠου δεν προβλέπεται μεΥαλότφο εμβαδόν ανά άτομο
οτις επιμ<Ξρους προβλέψεις τηζ Π"Ρσύσ",.
3. Τοπ06£τηοη/χρήση ΜκοολσύχοΙ! δΙMιiμ"τoζ περ".τικότητας άνω ΤΟυ εβδομήοτα τοις εκατό
(70%) Υια την αιfτισηψiα ΧφιWIf.
4, Υποχρέωση αοάρτηση, με έγΥραφο ή ψηΦιακό τρόπο οε εμΦανές σ~μειo τωΥ κανό"ων
λειτουρνίας καταστημάτων και επιχειρησ,ωο, oυμnεpιλαμβανoμένoσ και του μέΥ,σταυ αριθμού
ατόμων, ,ταυ enIτptnaal να βpίo.oνrαι ενrός του χώροο.
5. Εξα.ρισμός των χώρων με φοσικό ~ τ>χνητό τρόπο κατ εΦαρμΟΥή ιω" υπό ο,οιχεί"
ΔΙ(δl/Γn,Ο ••. 26335!23.4.2020 "αι Δι/rn.οικ.S1816/1S.12.2020 'Υ"υι<λίων του ΥπουΡΥείου ΥΥείαζ
που έχουν αν"ρτηθεί, ανrίστoιxα, στις ιοτοσελίδες:
www.moh.gQv.sr!"r1icle./he"lth19i€ythyn,h-dhmo,i"'-yeie;nhs{n1etr"-prolhpsh'-en"nliko",ποί{>ψ
s~rs.cov, 2{71Q8 IhDsh-mc\rwn ,ιii"sI"Iishs.1hs.d hmo,;_s-ygeias-apo-iQgeneis-k"iaIIes-loimwk,ei,-
kala-!h-xrh,h-kIimati,tikwn-monadwn "α,
www.mοh.gον.gr("rt;cΙes!healιh/dieγιhΥπ.h-dhmο.ίa<-Υg;";πh;/m"tra-ΡraΙhΡ;;hs-cπ"π\ίkοrQποί{>Υ-
50r,'colf,2/8149'sY5t"scis-Bia.Ion-ck,_erismο-e,wterikwπ-κwrwπ-kala-thκeίmerinh-Ρer;odo-ypo-to-
ρr;5m" .ths.ιιaπd hmίas'!ον-ίογ-s"rI50γ-2 .

1. Ιύμφωνα με την παρ. 4 του <'ιρθρου 1 τη, σρ, Δια/Γη.ο,", 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 8'
5401) ΚΥΑ.4. Ολοι σ, φΥαζιiμtνοι !συ 5ημσσΙcσ και 15ιωnκcύ τ;ομέαποσ δεν .Ιναι πλιjpως
εμ80λ,οομέ"οι ή vooιjoovrer; σιr6 τηlf tvVOIQ'των παρ. 2 <ΙXI3 τασ άρΟροσ 9 avnσro;xw~ <'"
παρέχοσν ερ~ασία με φσσι~ή παροσαία ειιτ;6~ ιj εκτός rwv εΥκοrι>",ιiοεων της υπηpεσlα~
rau~ υποχρεaύνrαι σε JIEv{DYEIIt δlαΥvωσιlκaύ ελtyxoI! δύο (2) φaΡέr; (ην εaδoμιi6ι> μ. τη
μωοδο μoρια~oιί rλivxou (PCR) ιj με τ;η χριjση ταχείας αιfix""σσης οvrιvόvou κορωvoϊΟύ
cονΙΟ-19 (raρίό te5t) σε ,διωrικιl δι"y"ωorικά εpyαoτιjpια, όπως αρ;ζοvr", στο Π.δ, 84/2001
(Α' 70). ιj σε ιδιωτικές KAIvc<tr:ιj σε φαρμα.εοα ιj σε ιδ,ωΓη Υ,ι>ψό. μ" δ••ιj roσ~ δαπάν~,
σύμφωνα jJ£ 'ην ιιπό QΓOJχεία Δ1~Γ.ΠoOJK.55570I12.9.2ω1 (8' 4207) KOινιj IJII"UPV••ιj
απόφααη, άπω, ΓΡΟΠΟIΙOJιjτ1ηκι:με Γην σπό σrolXεία Δ] αΙΓ.η.αlκ.69461/5, 11.2021 (Β' 5163)
άμσια απόφαση, και Γη" lJπό OΓQIXεία Δ1~Γ.Πoo ••,54232/15.1o.2021 (8' 4766) κσιvιj
IJIIOIIΡ~ΙKιj απόφασ~, όπως τ;pσΠόπoιιjl7ψε με Γη" υπό σΓΟΙχ£ι'(Ι
Mα/Γ.π.~ι<.69459Λ.11.2021 (8' 5165) όμOJα oπάρασ~, ανrισroίXως, όιιωι; εκάσrοrε
Ισχύοιιν,",
Για τηο εΦαρμΟΥή του εν λόΥω μέτροu lOXιJouv οι οδηΥίε, που έχουν naP(lQxre.l 1'. την 66"
<αι 67' εΥ<ύι<λιοτης γπηρ£σίας μας

,
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2. Όaoν αΦορά τ~ οτελέχωση των υπηΡfOιων του Δημοσίου επισημαίνεται όη νια τα
διάοτημα από 6.12.2021 έως 13.12.2021 α αριθμό, των εΡΥαζαμένωο με τηλερΥασία
καθαρίζεται με βάαη τη Φίιαη των καθηκόοτωο τωο ερναζαμένων και η, ανάΥΚΕςκάθε
υπηρεσίας. στα ποσσστό παυ ι'χει τψααδιορ,στεί με το MIι.VOερ¥αοιωο κάθε υπηρεσίας
μ>'χριτηο >'ναρξηωχίιας της νιας ΚΥΑ.Ως εκ τοίιταυ εξακολουθεί να Ι"Χίι", τα ίδιο rτacrooto
ιηλερΥασία, παυ είχε ΠΡσαδιαριστΕI βάσει του Mιlooυ ερναοιων κάθε ΥπηρεσΙας έως ΤΙ<;
6.12.2021.

3. Γιατην είοαδο ταυ καινα':' m:" δημόαιες υπηρεσίες ι"Χίιαυο τα αναΦΕρόμΕνα οταν αοωτιρω
πίνακα και αι "Χ",">'ς αδηνΙεζ flOU006ηκαν με τηο 66' εΥκίι<λιοτης Υπηρεαίαζ μας.

4 Εξακαλουθεί να ι"Χίιει ,,) μiτΡO της σταδ,ακής προσέλευαηζ τωο ερναφμiνων οτις
δημόαιες υπηρεσίες σίιμΦωοα με τις αδ~¥ίε, που δ6θη.αο με την 67' ενκίικλιο τ~,
Υπηρεσίας μα,.

5. Σε ό,η αΦορά τι, Edoyic; αφετών ε""Ροσώπων για τα υπηρεσιακά και πειθσρχι.ά
συ μβΟUλLα.δ"uφινίζεται εκ ν>'ου ότι για τη διενέρ¥εια αυτών lφοβλέΠΟ\l'[αι τα εξή, οτην
παρ. 6 του αρ. Ι της ι"Χίισυσας ΚΥΑ:~6. E""'α~έζ ΟιΡετών "mPOOWIfWVκαι opv6vwv
δ,οi<ηaης. σuμnεριλαμ8αvoμivωv και [ων εκλ(ψών αvι:iδειζ'η<;αφεrών ειmpασώπω" [ω"
υπαλ/ήλω" του Δημοσίου οω υπηρεσιαKι:i και πειΟαρχ,,,ά ουμ80ίιλια. δuvαιιrαι να
δ,ενερvοuνrαι εί[ε με IIλEκrpσvIΚdμ,}σα εΙ" δια ζώ<ιη( εΙτε ι<αιμε τους δύο Ι2) τρ6πους
(υ8ριδικά). με rην εniδειξη πισroπσιηΠKOιί εμ80λιασμού ~ ιmσηaης σύμφωvα με ης παρ. 1
και 3 του άρΟρου 9. ανrιarσiχως, ~ αρνηηκο" διαΥνωστικού ελiyxoυ νάaησης vra
<ορωvοϊο COVID-19 (PCR~ ,oρίd (esr). σύμφωνα με 'ην παρ. 3 roυ άραρου 9. Σε κ"Οε
πεΡiπtωaη, ,ηρoύιιrαι ,α μέτρα ,ου πί""." Α 'ης "l1ρ. 1, Kctr'ιιiιςκαι m 1lpwrdKoAλo rωv
συvεδρίων {ΠαράΡrημα 10}. εφόσον δεν υφΙσmωι cιδι<drερη δ,ά,αζ'η σ[ην παpσύσα~.

Β.' ΑΜΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ'ΤΗΙ' ΝΟΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΔοεΗε' ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΠΙΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ_","",,,,,",,_ •••

δομή,διωτική

Ι

ΣίιμΦωνα με τη διάταξη τη~ πσρ. 3 IOUcφθρσυ 9 τηζ νιΞαζΚΥΑ«...Το πισroπσιηπ.o νόσηaης
εκδίδεται udvo κατό",ν cρνασrηp,ακ.αύ ελένχου ιι{ τη μΙδοδο ΚΗ VIιIκαpωvo,ό CΟΥΙD-
19, ενrό( rριάvrα (30) ~μφώv μηa απ6 tQVnpwro Οετικό iMvxo .αι η ισχύς mu δ,r:ιρ<ε!
<'ωςξ.κα[όν αvδόνω (180) ημέρ,ς μετα από aurbv ....•.
Κατόπιν των <Jvwtlpw "ιισημαίνεταιόn εΦεξήι; για την απόδ.ιξ~ τη~ νόσηαη~ με COVID-19
<α, την συνεπε,,, αιιτή, οπολλαΥή των uπαλλήλων ειτε από την unoxpiωo~ εμβολ,ασμού
ειτε από [ην uποχρέwση διεοέΡΥεια, δια\Νωσιι"ών ελ>'ιιχωογια 180 ημι'P(~ από τον "Ρώτσ
θετικό έλεllXο. θα "ρι'πει να δLIΞoερy,ιταιεΡΥαοτηρια<6ς έλ£νχο, μόνο με 'η μέθαδο PCR.
άλλως δεν θα ,ίοαι δυνατή η ιΞκ6<>οηtQu σχετικού πιοτοποιηn<οίι.

γπενθuμ!ζπα, ωοτόοο όη σuμΦwvα με ης ειδικές ρuθμiσεις των περ. 4' <αι 5 ταυ
nlvo<ClΑτη, παρ. 1 του Ιφθρου 1 της εο λόνω ΚΥΑ,"Για m προσωπικό που ξχι:ι [εΟεΙ αε
ανι>σtoλή άσκησης τω" Kcι6'αKoνr«JvτOU~ η tpvcιoicr roυ onaiou δη Υίνετα, δcκr~ <αι:'
εψαρμoVΉ rou άρΟρου 206 Νυ v. 482012021 (Α' 1301 κ", κατά m δ,ι!ι:>κειαΝυ wνικοu
δΙl1σrήμαωςαυNιί ν6σΨ!f (!π6 καρωνο,ά Covid-19 ΙΟΥύουνm εε6<..
ο Ο ερvαατηρια<ο( μοριακά( {Aevxoc; (PCR) τσυ συμπτωμαrιKσύ ερvαζάμενQΙJ yiver", σε
δημόσ,α δομq.
ο Σε nερίnτωση που ο πρώrο~ Eρy"ατηριαKά~ iλEν/σς έχ" VlvEI σΕ
,,.,,6,6α,ώνετα, ευrός Ε,κοσιτετρ"ώρου σΕ δημόοια δομή υvεΙας.
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" ΔF.ν επ,rρfπcrσ, η Πρ<J"xδμ,"η α των Ffρ<Jrfpwv ληφΝvτοι; δt:Ι~μ"τ"ς .ω η
δει~μ"τ"ληφ;σ δι£""ρ~είτ"ι ειιτόι; της δημόσισς διιμ1, με πσρ"νσΙσ περισσάrερω" τ"ν εvός
ΟΙ ατόμω" με αρμσδιάrηrα δειγμαωληφΙαι;».

r: ΕΠΕΚΤΑΙΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
c c

Ιύμφω.α μ. 1η διάταξη ταυ άρθρον 24 τον •. 4865/2021 (Α' 238).• 1. Γ,σ

εππωα,""ύ, λ6γανι; πρασrααι"ς τη, δημό",,,ς υγεία,. εμilαλιάζ"ιιται υΠ"χΡεωτικά Kam
ων κ"ρwllOϊ"ιί COVID-19 όλα τσ φνσικά πρόσωπσ πον έχαν. τη" κσωικw 1 τη σννψ'7η
δι"ιιovή ,ους .ιιτός τικ Eλλην,.ιjς Ειιιχράτει"ι; .111 iroυν ν£νv~Qεi 'ως χ,ιι την 31η.Ι1.1961,
Τσ πρόσωπα ωυ πρώωυ εδαψΙαυ πΡέπει νσ έroυν λάΒει ,ην πρώrα ή rη μοναδ,κή δόση
έως "σι ,~ν 16~ IaWVri.pi"V 1012. η δε oλoκλιjρωoη ΙΟυ ειιBoλιασrιχcύ κύκλου rιρfπε, να
~Ιν", σύιιφωvσ: με Τις ΙΙρ<JBλ"ιιόιι"νεςδισδΙΚά"Ιες κω crov προΒλεπόμε"" xρόvo».

Ειδικόπρα. σύμΦωνα με το τελωταίο ΕδάφlO της παρ, 2 10υ ίδιον άρθρον, ~Δευ

"μπ/ιrrαυII, .π/ση," <πα π.δΙ" .φσρμανηι: Ιι>ύπσρόιιτο( ," χ<πην"ρ/£ς £ρναζ"μivων π"υ
un"wc"uvra, σε w6oA,a"IJ'; .-αr'εψαρμ"γή τ"υ ""Ορ"υ 106 τ"υ 11, 4810/1011 (Α'
1301.•.».

~αTό"ι. των ανωτεΡω, δ"υκριν,ζΟlιΙαl τα εξής:
Η ΠΡοαναΦΕρόμι:vη διαταξη αΦορά ~Eoι"α τονς "ολίτες ανΕξαρτήτως Εά"

α"αοχολούlιΙαι στο δημό"ιο, με την επιΦύλαξη τΟν τελενταίον .δαΦίον τη, παρ. 210υ αρ.
24 τον ν. 4865/2021, που αναΦέΡΕΙαl σ" """ίΟΕς ης κατηΥορίες φΥαζομένων τον
Δημοσ;ον, ~ια ης οποί.ς ισχύ" ο ν,ωχρcωη"ός εμβολιασμ6<; κατ εΦαρμσγή Των
δΙQtό:ξεω. tQu άρθρον 206 'Ον ν,4820/202Ι, QVcξQΡ-Ιή'ως ηλΙΚ{Qς και ημφομην,αι;
γivvη,,~ς. Για10νζ εΡΥαζόμεΟΟΟζαυτοός .πομΙοως .ξακολουθοόν να ισχόοοο τα οριζόμενα
στη διαταξη τον αρ. 206 τον ν. 4820/2021, στηο αριθ,_ΔΙαjr,n.οι".50933/13,8,2021
γ"oυp~ι"ή ΑπόΦα<>η (Β' 3794) KQ\ σrην "ριθ ΔΙQ!Γn.ΟΙΚ 52796/27-8-2021 ΚΥΑ
«ΠαραKDλ"ιί~ψτ/ ~'" φα"", ελt~x"ν <η, συμμόρψωσ~, με την μ""χρέωση εμ6σλιασμσιί
καrά rαu κσρωw,σιί COVID-19" (Β' 3959).

,πιΜεοο, η διαταξη τον άρθρον 2410υ ν, 4865/2021 (Α' 238) δεν ασ"Εί Επψροή ωι;
"ρσ, τις νrισXρεώσεις τωο ερ~oζoμέoων, ό"ως οο,ές "ροβλέποvrQΙ σιην "ριθ. cIlαjm.
Οικ.55570/12-9-2021 [Β' 42071 Κοιοή Υ"οοργι"ή AπόΦασ~ "ΕΦαρμΟΥήτον νΠΟXl'Εωη"ού
μέτΡον τσν διαl",ωστικοιί ελέΥχον νόσησης από τοο ΚΟΡωνοΙό cονlΟ-Ι9 σε uπαλλήλσυς
τον Δημο"Ιοο πΟν παρέχονο EpyQO'Qμε Φοσική "αροοοία στΟο τόπο Ep~αoίας», όπως
ι<lχύΗ.Q\ οποίες εΦαρμόζΟlιΙω ανεξαρτήτωι; ηλι"",<ού ορίου και ημερομη.ίας Υέονη"ης,
οπότ" Εξακολονθούν να ισχύουν Υια τοuς φ~αζόμενoνς αυτού" Εφόοοο δΕν
QΤ\Qλ/ι'ιΟΜιιιαιλόγω νόσησης ή εμβολιασμού "ατα ης διαιάξΗς tou αρ, 9 της ιοχύονοας
K~A,!!.J'-!!.QχΡέωαή10uc νια διενέΡΥεια δύο διαΥνωατι"ών ελiνxω" τ/ν εβδομαδα, καθώς
κα, οι σuvέπ"ες flOUισχύονν σε πφίmwση μη συ>ψόρΦωσής 10νς με 1ην νποχρέωση
αυτή, κα1ι'ιτα οριζόμ<οα στην προανσΦεΡόμενη ΚΥΑ.

ΗλOl;, δ"U"ρ.vίζΗΟ' 6η "δι"α ~ια τους φ~αζομέvους στο δημόοιο που έχσνν
γεwηθΕί έως "οι 1η. 31'/1l/1961. το διοικητικό πρόατιμο που προβλέπειοι ση, δΙQ,άξεις
τΟν αρ. 24 '00 ν. 4865/2021 είοαι ΟΟΕξάΡ-ιητοαπό ης οννέΠΗ.ς "ον ""εΡΧΟνΙαι λό~ω
"αραβίασης της ν"οχρΙωοής τοος γι" Olcvlρy"a δύο διαyvωσηκώ. ελέ~xω. την
Εβδομαδα,

,



Δ.;nΑΡΟΥΣIΟΛonΟ~ΟVlD19", m~ Ι

Για τ~ συμπλήρωιιη τ~ς εΦαρμογής «ΣτΕλέχωσηΥΠ~Ρεσιώvστο πλιιίσισ cwv μέτρωv για
COVIO 19~ (httΡs:!ιhr,.ΡQgra/i_gοv_~r/aΡρΙdο}5Lίnkl tσxίIouv τα αοαΦερόμεοα σης
προηγούμεΟΕςσχετικές ",,"υκλίους της Υπηρεσίας μας.

Ε.ΓΕΝΙΚΕΣΟΔ\!,ΠΕΣ-ΤΡΟΠΟΣνΠΟΒΟΛΗΣΕΡΩΤΗΜι'\ΤΩΝ.ΣΤΗΝνΠH!~ΣIA ΜΑΙ _~

1, Οι αποδέκτ.ς της παρούσιις εγκυκλίου παΡOKιιλoίιvται vo τηv κοιvοποιήσουv, μ>:κάΟ'
πρόσφορο τρόπο, στο"ς υπαλλήλους και σε όλο"ς τους φορείς πΟυ υπάΥΟ"'''Ι ή
EnOItτEUovralαπό αυτοός.
2. Ερωτήματαπσυ aΦopoίIv σrηv υπαγωγή ή μ~OUYO'"PLμE.VWvΥ"ηΡεσιώvΤΟUΔημοσίου ή
OUYK,"PIμtVWV"στηγοριώv ΠΡοσωπι"ο"; σrις δισtό:ξεις του αρ, 206του v, 4820!20υ περί
της υποχρεωτικότητας το" εμβολιασμο"; ή 'ην Εξαίρεση υπαλλήλων ",,6 την Ev λάγω
υΠΟχι'έωσηγια λόγους υl",ίας θα 'Iρln •• να απευθίινovται ιπο γπουργεία Υγείας,
3. Ειδικότερα σε 6,η αΦοΡά τηv υΠΟΧΡΕωηκήτηλεργασία, η Υπηρεσία μας σΕ καμί"
περίπτωση δεν είοαι αρμόδια για τον υΠΩλογιομότου προβλΕπόμΕνου ποσοστοίι. καθώς η
πραγμαηκή "ατάιπασ~ "αι οι αvάγκες κάθΕ ΥπηΡΕσίσς,όπως αυτές έχουν διαμορΦωθεί
"ατά το χΡόvσ ι!ναρξης ιαχύας ταυ £Vλόγω μι!τΡαυ, ηλούν σε αποκλΕιστική Υοώση και
φίση της ΟΙΚΕίαςΥπηρεαίας,
4, Εφόοαν ανακιJπτoυν ερωτήματα. Τ" 01l0ia δεv καλίιΠΤΟνΙαιαπό ης οδηγίες που <XOuV
δοθΕί μΕ ης σχετικές Εγουκλίου" ο, Διε"θύvσElς Προοωπ,κοΙ; αποκλΕιστικά Οα
QΠEuGUVO""acγια τιερ"ιτέρω πληροΦορίες ή διεvκριvίο,ις στηv Υ"ηΡΕοία μας, στους
αριθμoUς που αν"γράΦovται στηv "αΡOόιr" 'YKUιιAlOή με τηv αποστολή ΙΥΥράΦωv
ερωτημάτων α,,6 τα αρμόδια όργαvα, ο-υ~οδιuόμΕva από tηv άποψη της Υπηριοίας Μαι
Τ" πραγματικά περ,στατικά κάθι περίπτωσης. Ερωτ/ματ" που nnιroτiλAovrat ως
μηvuματα ηλεκφονικαΙ; Tαxυδριrμ,ίoυ χωρ(ς vQ περιλαμβάvου~ με πληρδτ/τα τ"
πραγματικά "εριστατικά ή δεv απoστΙλλollται αρμοδίως υπσγ'γP"μμέlιa από το
αρμόδιο "ρος TOUTOopyaVOκ<ίθ. γπηρισΙας, δ,v θα απαllτώ""αι

Τα σνωιέρω Ε"ισημαίvοvτσι κοθώς η ΥηηΡΕσίαμα, έχα γίΟΗαπoδtoτης πσλλώο
ερωιημά,ω" είτε σπευθείας από τaυς ίδισυς του, Εvδιαφερ6μεναυς, οι οποίσι δεν
a"EUOUVO""at,ως οΦ"ίλοuv, στις γηηρειrίε, τους. ή on6 υήαλλήλους των διι;υΟόοσεων
προσωπικοό, ΠΟρ(ΣκάμΓΙ'9Υ!'(1Ccnv διοικητική ιεραρχίa, της οποία, αρμσδιότητα α"οτελεί
l!Ηαξίι ά.\λωv η Eπίλυιrη θΕμάτων naU avaKίITΠOUVκατά τηv εφαρμογή TWvδιατάξΕωv, Ως
ε" τωΟ OVwripw και npoK'lIltVOU"α δύναται να διατυπωθοοί Ει' μέΡους της ΥπηΡΕοίας
σύvvομη απάllτηOη "ιrι "ροκεψέοου νιr υηάρχει αήoτελειrματΙKή διαΧΕίριση των
αvιrΦυόμΕνων θφιiτωo, οι υπάλ/ηλιrι θα α".υθUνοllτ'" αποκλειστι"ά στις Δ••.•uθUvιr••ς
ΠρoιrωπtΚOίι, σrι, οποίες uπδΥοv'α<, δεδομέvοu ότι ElVal "δίιvc:nη η uπaγωγή cwv
"ραγμαηκώο ΠΕΡ,ιποτικώ" σης εφαρμοστέΕς οα,ό "ερίπτωιrη έκτακτου χαρακτήρα
ρυθμίσει, από τηv Υπηρεσία μας,

Ειδικότερα, για IηV περιοδικότητα εν ΠρΟΚΕιμέvωτης διε~Ιργ ••"ς διayιrωστ",ιrύ
.λΙΥχου δuο φορές τηv .βδομάδα, ιιρμόδισι για VQ "apCIσxOUVοδηγίες στσυς
υπαλλήλιrυς, εί~αι αποκλειστικά οι ίδιες οι Yπηpειrί'ς, στ'ς σποίΕς αvήκουv ιrpyaVlKιI:ή
στις ιrπoίες uπηρ.τοίιv, κσθώς αυτές είvαι αποκλειστικά αρμόδιες vQ γvωρίζαυν τα
πραγματικά ήεΡ,στατικά. Η γ"ηρειrία μας θα ,,,ιλαμβάvεται επί μ£μσvωμέvωv
ερωτημάτων "παλλήλωv, τα ιrησία anoMlλAo""at αΠΕυθείας στΟ ΥπουΡΥ'ΙΟ, μόυο
ΕΦόσοv αηοδειι<ιιuιτοι ότι έχει λάβει σχετ,κώς γνώοη η Υπηρεσί" τοι! υπαλλήλσυ ή



εΦόσΩVσυvοδεuο\ΙΤαι από τηv έγγραΦη άποψη Της γπηρεαΙας, όΠΩυ και θα El<tiB£VMl
τα πραγματικά ΠEρtσ<ατι.•ά.
5. Ειδικότερα, oaov αφορά στην αποστολή Ερωτημάτων πσυ αΦσρούν σε υπαλλήλους
και υπηρεσi.tς ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα QnEuBίIVO\ITQlαπο_λειστι_ό στη Διεύθυνση
Προσωπικού τοιι Φορέα τοιις. Σε ΠEρLΠτώσει,ποιι οι αρμόδιες υπηρεοίες προοωπικοι:.
xρivOUVότι δεν μ"οΡοUV VQ α\ΙΤιμπωπίοοιιv ζητήματα ποιι OVOKUIITOUVκατά την
εφαρμονή cwv εγ_Uκλιω" οδηγιώv, θα ""ElIBίIVO\ITot αΠO.Mι<mKά στις οικείες
Απο_£\Πρωμέν.ς Διοικήσεις και, εΦόσο •• ριθεί απαραίτητο, ΟΙΑπο.£\ΙΤρωμέvες Διοιοήσει,
θα εΠΙΚΟινωVΟUνμε τη Δl£ύθυvση Προσωπι.οι) Τσ"ικήζ Αυτοδιοίκησηζ του ΥπουΡΥείου νια
π,ραιτι'ρω διιΞυιφινίσει, μέσω τη, ηλεκτροvι.ήζ διεUθυνσης inIo@ype •.gr ή στους
σχΕτικούς τηΜφωνικσύς αριθμούς για τους ΟΤΑ που αναγράφονται στ" πληροφορίες
της παρούσας. Κατόπιν των ανωτέρω, επιοημαίνεται 6,ι μεμονωμένα ερωτήματα
υπαλλήλων, τα οποία anOσTEUO\ITatαπ.υθε1ας στο ΥπουργεΙΟ, δεν θα απαντώνται.
6. Η Υπηρεοία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέμα,α τη, παρούσα, ενκυκλίou
πσυ αΦορούν του, δικαστι<ούς υ"αλλήλους, το πάοη, Φύσεως έvοτολο προσωπιοό, του,
'OπαιδΕUΤΙ.Oύς οαι το διοικη.ικ6 .αι λοι,,6 Ι1Ροοωπικ6 .ων "Χολ"ώο μοοάδωv, .ου,
εργαζομέ"ους "ου ""IIp"OίIV στο Υπουργείο Υγείας, σε Φορείς παροχή, υπηρεσιώv υνείας,
οτο Υ"ουργείο Μετανάοτ,υσηζ και Ασύλου, ΟΤΙζαοώvυμε, εταφείε, ΟΑ.ΣΑ,ΠΑΙΥ, ΟΣΥ,
ΟΗ, ΟΑΣΟ,Απι_ό Μηρό, ΟΗ, ΕΡΓΟΗ _αι Εl"'α.ία, καθώς και στηο Υ"ηρ,σία nολιηκή,
Αεροπορίας, .αθώς EV"Ροκεψέοω αρμόδιοι α"ακλεω"κι'ι είοαι οι Φορείς, στοος ο"οίοος
ανήκουο οργανικι'ι οΙ EVλόΥωυ"άλληλοι.
7. γπ.οθυμί(Ηαι όη >α.6. λόΥ<:ιαρμοδιότη.ος κσ.θε "Ρο,σταll£νης αρχής Υια.η διαχείριση
.ου avOpώIIlvou δυναμικού "συ υ"ηρ",ί οε αυ.ήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προΙοτάμ.οοι,
oταθμίζovτα, .ην υποχρέωση αΦ<νό<;"ροσταοίιι, τη, υγεία, .wv uπαλλήλωv, αλλά και της
δημόσιας υΥ.ίας γ.νι"όπρα "αι αφnέr><>υεξυπηρΙτησης του δημοσίου oυμΦέρovτoς, οα
προβαίνουο στα πλαίσω της συνετή, χρήσης της διακριτικής τους ruXipnac; οε κάθ.
απαραίτψη ενέργεια νια.η διασΦάλισή ταυ, .ηρώVTαζ τι, IσxuooOE, διατάξει, καθώς και
ης παραοχ.θΕίσ.ς σδηγ,ες από την Υπηρεσία μας.
8. Η παροίισα εγ"ίικλιο, έχει αναρτηθ.ι >εvτρι_ό στη. ιστοσελίδα τΟυ Υπουργείου
Eσωτερι~ώo, www.ypes.S' , καθώς και στη διαδρομή "Ανθρώπινο Δυναμι"ά Δημοσίου
Τομiα - Οδηγί.ς (ονιο 19".

Η ΓΕΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗXAPAΛAMΠOΓlANNH

ΑΚΡIΒιΣΑΝτιrΡΑΦΟ
ΗΠρσ'ίσταμι'νη τσυ Τlιή~ια.oς

Γραμμα1.ίας "αl ΠαΡοχής nληραΦαριώv
Του Υπουργ.ίου Εσωπρι_ώv

Μαρίνα Χρύση
8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:Οι σxEtlKi, Εγκίικλιοι της ΥπηΡΕαίας μας
ΠΙΝΑΚΑΙΑΠΟΔΕΚΤΩΝ(με ηλεκτρονu<ό ταχυδραμεΙο):
1. Όλα τα Υ"ουρνε,α, Διευθuvσει, ΔlOικηη"ού/Γ1ροοωπι"οι:.
2. Γενικές και Ειδικέ, Γραμματείε, Υπσυργ,ίωv, Δ/νσει, Δωικηη"οι:. /Γ1ροσωπικοι:.
3. Γενικέ, και Ειδικέ, Γραμμcπείo" Δ••υθύνσεις ΔΙOLKητtKσύ/Γ1ρσσω"ΙKoύ
4. Όλ.ς ΤΙ, Α""κεVTρωμέ""ς Διοικήοεις, Διευθίιοσει, Διο,"ητικαίιΙΓ1ροοωπ,"οι:. (με τηο
παράκληση να κοινοποιήσουν .ην "αρσύσα και στους ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού τη, χωρική,
.οuς αρμοδιότητας)
5. Όλε, τι, Αν.ξάρτητες Αρχές, Δ"u(luvσεις Διοι"ηπ"ούΙΓ1ροσωπι"ού
6. Όλες ης γνεωναμ,"έ, Γ1εριΦέρειεζ ίμε τηο παράκληση να κοινοποιήσουν την παροίισα
στα νοσα"ομ.ία και τις δομΙ, υνε,ας αρμoδισrητάς τους)
7. Νομικό Συμβούλω ,ου Κράταυς
8 προ.δρία τη, Κυβέρνι]σης
9.ΑΔΕΔΥ



10. Εθν,χή Αρχή Δ,αΦΙΙνΗαζ / ΓραΦ,ίο Διοικητή
11. Διεύθυνση OpyάνWΣηζ και Λητοοργ,ας Αrcοκινtρωμένων Διο"ήσιων d,olad@ype"gr
Ι 2. Δ,ει\θονοη Πρocωπ,"ού Τοπικήζ Αοτοδιοίκησης d, p!.@ype"gov,gr

καΙΝ. (με ηΑ.ε..--ι;ρΩνι.ότ ••χοδΡαμεί ••):
1. Όλα τα ΥΠΩοργ,ία
.ΓραΦεία Υπουργών. ΥΦοποοργών, Αναπληρωτών ΥΠΟΟΡΥών
.ΓραΦεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- ΓραΦ"α γπηρ,σια.ών Γραμμα-ιέων
2. AlωOEvτρωμένες Διοικήσειι;
-ΓραΦ,ία Σovτoνιoτών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεIΠρoνι.ό ταχυδρομείο):

1. ΓραΦ"ο ΥπουΡΥΟι\
2. ΓραΦείο Γενικής Γραμματέωc;
3. Γρ••φ.ίο Υπηρεσιακής Γρα>ψατέως

4. Προϊστάμ,νοι r ,νικών Διεοθύνοεων

5. Δ/νοη Διοικητικών Υπηρεσ,ών

6. web"upport@ype<.grYla την ανάρτηοη στην ΙΟΤΟΟΕλ,δα του Υπουργείου στη δ,οδραμή
<Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοοίοο Τομtα. - Οδηγίεζ cονιο 19".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΕΓΚΥΚ"ΙΟΙΣΧΕΤΙΚΕΣΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:
11 α.ρ, ΔIΔΑΔ/Φ.69/108/0ικ,7874/12.3.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87ΧI.
21 αρ, ΔIΔAΔ/Φ.69/109/0ι.8αχJ/16.3.2020 (ΑΔΑ:Ω1l046ΜΤΛ6.6111,
31 αρ, ΔIΔΑΔ!Φ.69/110/αι.,8189/10.3.2020 (ΛΔΛ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΟI.
4) "ρ, ΔIΔΑΔ/Φ.69Ι111/αιι, 81%/23.3,2020 (ΑΔΑ: 604Υ46ΜΤΛ6.ΖΕΒ).
5) αρ, ΔIΔΑΔ/Φ.69/111/αικ, 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ:ΩΗ5446ΜΤΛ6-00Χ).
6) αρ, ΔIΔΑΔ/Φ.69/113Ι9246Ι29.4,2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-014),
7) α.ρ, ΔIΔΑΔ/Φ.69ΙI14/9708Ι8.S.2020 ~AΔA;ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ),
8) "ρ, ΔIΔΑΔ/Φ,69ΙΙΙS/9670/18,5,2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-Γ1ΡΧ).
9) α.Ρ, ΔIΔΑΔ/Φ.69Ι116/10486/26.S,2010 (ΑΔΑ: 61Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ).
10) "ρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69!118/11Β4Ι19.5.2020 (ΑΔΑ: 083Γ146ΜΤΛ6-Ε9Ψj,
11) ••ρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69!119/0ικ.11682Ι9,6.2020 (ΜΑ' 983Γ146ΜΤΛ6-Χ5Α).
12) "ρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69!Ι20/12705!30-6-2010 ~AΔA:6Im46MfA6-IP0),
131 "ρ. ΛΙΛΑΔ}Φ.69!1l3/14268/19.7.2020 (ΜΑ: ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ).
14) ••ρ. ΔΙΔΛΔjΦ.69/114/0ικ.ΙS984j17.8.2020 (ΑΔΑ' 9Γ11946ΜΤΛ6-ΝΟΒ),
15) "ρ. ΔΙΔΑΔ}Φ.69/125/16451!31.82020 (ΜΑ: Ψ6M246MΤΛS-MEΦI.
16) αρ. ΛΙΛΜΙΦ.69!Ι16!16316/1α9.2020 (ΜΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-ΕΚ),
17) "ρ. ΛΙΛΑΔ/Φ.69!I17/1768!22.9.20 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8fΟ).
18) αρ. ΔΙΔΑΔ!Φ.69!12I1/17765j2.10,2020 (ΑΛΛ:9ΣΚΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π),
19) "ρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129!18!71/13.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-Χ:Ξη,
20] "ρ. ΔΙΔΜ/Φ.69/131/0ικ.Ι9907/13.10.10 {ΑΔΑ:66Κ046ΜΤΛ6.1Ι9),
2.11"ρ. ΛΙΔΑΔ!Φ.69/132!α'Κ.20413β.11,20 (ΑΔΑ: ΩlΔ946MTΛ6.72H).
221"ρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/Β3/α! •. 20764j'l.11.2020 (ΜΑ; Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ),
23) "ρ. ΔΙΔΛΔjΦ.69/134!oΙK. 21190/13.11.2020 (ΜΑ ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ),
2.4) "ρ. ΛΙΛΑΔ!Φ.69/136!οικ. 22080/30, 1l.2020 (ΑΔΑ;ΟΓ3Π46ΜΤΛ6-Α01).
15) "ρ. ΛΙΔΑΔ!Φ.69!137/0ΙΚ. 22414/7-12-2020 (AΔA,ΨNΣK46MΤΛ6.5Ξ~).

,



26) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/0'., 22959/14-12-,020 (ΜΑ: 6ΟΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ),
27) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,6'J/13'J/ο,., 431/11-1-2021 (ΑΔΑ: 9ΙΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ),
28) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,6'J/140/0'., 1031/20.1.2021 (ΜΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΑ6-ΩΝΙ0).
29) ορ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/141/0'., 1387/ 25.1.2021 (ΜΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΑ6.ΝΔ4),
30) ορ. ΔIΔΑΔ/Φ69/142/0'. 1813/1-2-2021 (ΜΑ ΩΠΘ46ΜΤΛ6-9ΦΙ),
31) ορ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/143/0'., 2343/ 8-2-20Η (ΜΑ: 620346ΜΤΛ6-ΝΙ1),
32) <φ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/144/0'., 2605/11-2-2021 (ΜΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4I.
33) ορ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/146/0'., 3713/ 1-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΩΞ4δΜΤΛ6-ΨΚΔ).
34) αρ. ΔΙΔΑΔ}Φ,69/147!ο,., 4166/ 8-3-2021 (ΜΑ: 'J3nI46MTA6-4AO),
35) ορ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/148/0'., 4600/16-3-2021 (ΜΑ: 67Β046ΜΤΛ6-1561.
36) ορ. ΔΙΔΑΔ}Φ,69/149!ο,., 5132/23-3-2021 (ΜΑ: ΨΑΊ)(46ΜΤΛ6-ΣΔΗ),
37) ορ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/151!ο,., 5525/29.3-2021 (ΜΑ: 6An646MTA6.89X).
38) ορ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/154!ο,., 6020/5-4-2021 (ΜΆ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3j.
39) ορ. ΔIΔΜ!Φ,69/155/0'.' 6602/13-4-2021 (ΜΑ: 92ΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ).
40) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/156/0'., 6988/,0-4-2021 (ΜΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-Δ0ΦI,
41) ορ. ΔΙΔΑΔ/Φ,6'?</15Ί/ο,., 7330/23-4-2021 (ΜΑ: 647Δ46ΜIΛ6.0ΝΞI,
42) ορ. ΔIΔΑΔ/Φ,69/158!ο,., 7423/26-4-2021 (ΜΑ ω9046ΜΤΛ6Δ0Ν),
43) αρ. ΔIΔΑΔ!Φ69/160!ο,. 8032/10-5-2021 (ΜΑ: ΟΙΓ846ΜΤΛ6-50ΞI.
44)ορ, ΔΙΔΜ/Φ.69/161/0ΙΚ. 8599/17-5-2021 (ΜΑ: 6nΒ946ΜΤΛ6-QΦΚI,
45) <φ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/Ι62/0'.' 9207/24-5-2021 (ΜΑ: 6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡn).
46) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/163!ο,., 10556/1-6-,021 (ΜΑ:ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6--1lΩΟ),
471 ορ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69!164!ο,., 11,66/8-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ2Ε946ΜΤΛ6-7ΚΣ).
48) άΡ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/Ι66/0'., 12332/14-6-2021 (ΑΔΑ: 6nrX46MΤA6-8aT).
49) άΡ. ΔΙΔΛΔ/Φ,6<ι/167 /0'., 13250/,B-6-,021(MA: 6ΓΣ646ΜΤ Λ6-2ΓΒI,
50) ορ. ΔΙΔΑΔ/Φ,6'?</ 168/ΟΙ •.13727!5.7.2021 (ΜΑ: 6ΚΦ346ΜΤΑ6-23Φ).
51) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/170 /0' •. 14187/13-7-2021 (ΜΑ: ΩΔΟΕ46ΜΤΛ6-Γ181.
52) ορ. ΔΙΔΜ/Φ.69/171 /0,.,14578/19.7.,021 (ΜΑ: ΩΙ2946ΜΤΛ6.Φ4r1,
53) άΡ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/0,.,15287/28-7-2021 (ΑΔΑ Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-0Χ9),
54) ορ. ΔΙΜΔ/Φ,69!Ι74!ο,.,155'J1/2-8-,021 (ΑΔΑ: 6Οψγ46ΜΤΛ6-ΛΞΡ).
55) ορ. ΔΙΔΜ/Φ,69/175/0,", 159 10/9-8- 2021 (ΑΔΆ:ΨΥΣ946ΜΤ Λ6-6Α0).
56) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ,69/176/0,.,16259/16-Β-2021 (ΜΑ 94ΗΒ46ΜΤΛ6-Γ4Τ),
57) αρ. ΔΙΔΑΔ!Φ,69/177/ο,.,16474/23-Β-2021 (ΜΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ5-6ΣΘI.
58) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69!1 78/οι., 16663/26-8-202 1 (ΜΑ 9KΙIΩ46MΤ Λ6-ΕΜ,I.
591 ορ. ΔΙΔΜ/Φ.69/1 79/0Ι •. 16812/30 8.2021 (ΜΑ; 6ΠΡ46ΜΤΑ6.ΑΨ7I,
60) ορ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/cικ,17530(13.9,2021 jAΔA: Ωκφγ46ΜΤΛ6.Ι2ΕI,
61) άΡ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/0ικ.17S9G/2Ο-9-2021(ΑΔΑ: 9ΝΙ246ΜΤΛ6-ΑΚ61.
62) άΡ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/0Ι •. 18564/30-9-2021(ΑΔΑ: ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π),
(3) ορ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69!184/0Ι., 19515/12-10-2021 (ΜΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5ΙΙ),
(4) ορ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186/0ικ,19Β88/19.10.2021 (ΑΔΑ: (,4γΦ46ΜΤΛ6.γΝ7),
65) ορ. ΔΙΔΜ/Φ.69/187/ωκ.20236/25-10-2021 (ΜΑ: 907746ΜΤΛ6- γ(8),
(6) αρ. ΔΙΔΜ/Φ.69/188/ΟΙΚ.21100/8-11-2021 (ΜΑ; ΨΟΛ246ΜΤΛ6-ΠΠI.
(7) αρ, ΔIΔΑΔ/Φ.69/189/0ιΩ1929/Β-11-2021 (ΜΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5091,

10


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

