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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 25/10/2021 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236  

 

 

ΠΡΟΣ : 

Όπως πίνακας αποδεκτών 

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15  

           Τ.Κ. 106 74 Αθήνα  

Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου: 

213131-3337,-3340, -3378, (για θέματα COVID) 

Email: ped.hrm@ypes.gov.gr 

Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού: 

213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό),  

2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για 

προσωπικό ιδιωτικού δικαίου), 2131364-029,-030  

Email: info@ypes.gr  

Τηλέφωνα: Για την εφαρμογή Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημοσίου Τομέα: 2131313383  

 

 

ΘΕΜΑ:  Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού (65η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) 

Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα).  

 

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας 

σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:  

 

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19  

 
Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4919) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 
και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.». 
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1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων 

μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 της 

παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται 

τα εξής:  

 

A/A ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. Δημόσιες υπηρεσίες 

 

 

 

 Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α.  
 

 Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία 
καθορίζεται με βάση τη φύση των 
καθηκόντων των εργαζομένων και τις 
ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που 
έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών 
κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της 
παρούσας. 

 Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν 
στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 
2.1 – 2.9 της περ. 2 της υπό στοιχεία 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Υγείας και 
Εσωτερικών, Β’ 4011), επανέρχονται στην 
εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία. 

 Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν 
στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 
1.1 – της περ. 1 της υπό στοιχεία 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Υγείας και 
Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία 
τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις 
που δεν έχουν επαφή με κοινό. 

 Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 

κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε φορέα η 

αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις, 

αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου όπου 

ανήκει. 

 Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά 
προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν 
προγραμματισμένου ραντεβού. 

 Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και 
διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε 
μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε δια ζώσης και με 
τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη 
λειτουργία συλλογικών οργάνων που 
διενεργούν διαδικασίες στις οποίες 
προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται 
είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς 
τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε 
συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον 
πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπτωση 
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Ο πίνακας Α της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ έχει ως εξής:  

 

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το 
συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους 
όρους και τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας 
αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του 
καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από 
εξωγενείς παράγοντες. 

 Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με 
φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό 
ατόμων του προηγούμενου σημείου, 
αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, και 
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 9. 

 Τα επιμορφωτικά προγράμματα του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) δύνανται να 
υλοποιούνται με φυσική παρουσία, υπό την 
προϋπόθεση τήρησης των μέτρων του 
σημείου 8. 

1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα: 
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-
sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19): 
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, 
εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της 
παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση 
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, 
όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. 
2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες 
κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο 
στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας. 
3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) για την αντισηψία χεριών. 
4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων 
λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού 
ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου. 
5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία 

Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας 
που έχουν αναρτηθεί, αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες: www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-
dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpshmetrwn-diasfalishs-
ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhshklimatistikwn-monadwn και 
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-
sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwnxwrwn-kata-th-xeimerinh-periodo-ypo-to-
prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2 . 

http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpshmetrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhshklimatistikwn-monadwn
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpshmetrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhshklimatistikwn-monadwn
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpshmetrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhshklimatistikwn-monadwn
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwnxwrwn-kata-th-xeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwnxwrwn-kata-th-xeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwnxwrwn-kata-th-xeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2
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1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 
4919) ΚΥΑ «4. Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως και 
παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας 
τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα με τη 
μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 
84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους 
δαπάνη, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) και 
Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. Για την εφαρμογή της ΚΥΑ που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου παρέχονται 
οδηγίες στην 60η, 61η εγκύκλιο και 62η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. 
 
 

Σύμφωνα δε με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου «5. Ο διαγνωστικός έλεγχος της παρ. 4 
διενεργείται, υπό τους ίδιους όρους, δύο (2) φορές την εβδομάδα, πέραν των 
προβλεπόμενων σε ειδικές διατάξεις: 
α) για το υγειονομικό προσωπικό που έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει, 
β) για το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό των πάσης φύσεως δημόσιων και 
ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης, 
γ) για τους εργαζομένους στους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στους 
παιδότοπους και στους χώρους παιδικής αναψυχής,… 
… η) για τους δικαστικούς υπαλλήλους και άλλους εργαζομένους σε δικαστήρια, 
εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια, την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, τα έμμισθα 
και άμισθα υποθηκοφυλακεία και τα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και 
υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με το σημείο 3 του 
πίνακα Β της παρ. 1, 
θ) για τους εργαζόμενους και πάσης φύσεως συντελεστές ζωντανών θεαμάτων και 
ακροαμάτων, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, στις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, 
θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
διοίκησης είναι δυνατόν να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις εφαρμογής της παρούσας 
περίπτωσης,…». 
 
2. Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι για το 

διάστημα από 25.10.2021 έως 8.11.2021 ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία 

καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε 

υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας 

μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ. Ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό 

τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 

25.10.2021. 

 

B. ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
Σε ό,τι αφορά τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά 
συμβούλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 1 της ισχύουσας ΚΥΑ προβλέπεται 
ότι «7. Εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και 
των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα 
υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά 
μέσα είτε δια ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη 
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πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, 
αντιστοίχως, αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid 
test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα μέτρα του 
πίνακα Α της παρ. 1, καθώς και το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10), εφόσον δεν 
υφίσταται ειδικότερη διάταξη στην παρούσα.». 
 
 

Βάσει των ως άνω ρυθμίσεων, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος ισχύος της ΚΥΑ, 

ήτοι έως 8/11/2021, οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων για τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά 

συμβούλια  δύνανται να πραγματοποιηθούν: 

α) διά ζώσης ανεξαρτήτως του αριθμού των εκλογέων, υπό την προϋπόθεση τήρησης των 

υγειονομικών μέτρων και εφόσον οι εκλογείς είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες 

εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έχουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό 

COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ. Σε περίπτωση 

που δεν πληρούνται για το σύνολο των εκλογέων οι ως άνω προϋποθέσεις, δεν είναι 

δυνατή η διενέργεια εκλογών διά ζώσης. 

β διεξαγωγή της ψηφοφορίας ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αρ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΒΣ46ΜΤΛ6-ΙΟΦ) ΚΥΑ και τις οδηγίες που 

έχουν παρασχεθεί στη σχετική αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ.7022/20-4-2021 (ΑΔΑ: 

9ΥΠ146ΜΤΛ6-Μ2Ω)εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.)  

γ) Τέλος, και εφόσον στην Υπηρεσία έχουν συσταθεί περισσότερα του ενός υπηρεσιακά 

συμβούλια, είναι δυνατή η διεξαγωγή των εκλογών για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα 

υπηρεσιακά συμβούλια κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας είτε διά ζώσης τηρουμένων 

των προϋποθέσεων της περ. α΄ είτε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σας γνωρίζουμε ωστόσο 

ότι δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και διά ζώσης για 

τους ίδιους εκλογείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, 

αλλά εφόσον επιλεγεί είτε η ηλεκτρονική ψηφοφορία είτε η εκλογή διά ζώσης, αυτομάτως 

ακυρώνεται αντίστοιχα η έτερη διαδικασία αναλόγως της επιλογής. Εξυπακούεται ωστόσο 

ότι αποτελεί διαφορετική διαδικασία η εκλογή αιρετών εκπροσώπων των μονίμων 

υπαλλήλων και διαφορετική η διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων των ιδιωτικού 

δικαίου υπαλλήλων, οπότε και είναι δυνατή κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας η 

επιλογή π.χ. της εκλογικής διαδικασίας διά ζώσης για τους μόνιμους υπαλλήλους και της 

ηλεκτρονικής διαδικασίας για τους ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους, αφού οι εκλογείς αλλά 

και  οι υποψήφιοι είναι διαφορετικοί.  

 

Β.1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε ότι έχει προωθηθεί 

νομοθετική ρύθμιση, στην οποία προβλέπεται παράταση έως 31/12/2021 της θητείας των 

αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, των οποίων η θητεία είχε παραταθεί από της 

λήξεώς της στις 31.12.2020 έως και την 31/10/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του αρ. 178 του ν. 4764/2020, όπως ισχύει.  

 

Β.2: Λοιπές διευκρινίσεις  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων για όσες υπηρεσίες επιθυμούν 
να διεξάγουν την ψηφοφορία διά ζώσης τελούν σε συνάρτηση με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα 
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που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας, διευκρινίζονται τα εξής:  

α) η ημερομηνία καθορισμού των εκλογών δύναται να καθορισθεί και σε χρονικό διάστημα 
συντομότερο της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 684) συνεπεία και κατ΄ 
εφαρμογή των ισχύοντων κάθε φορά έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ. 1 της αρ. ΔΙΚΠΡ /Φ.80/54/11988/2.12.1988 (ΦΕΚ Β΄ 876) 
απόφασης, οι οποίες προβλέπουν «1. Οι  προθεσμίες  της  παραγράφου  1  της μεταβατικής 
διάταξης του  άρθρου  18  της  ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.  9.1988  (ΦΕΚ  684/Β/19.9.1988)  
απόφασης   του   Υπουργού   Προεδρίας   της   Κυβέρνησης   μπορεί   να παρατείνονται, όλες ή 
μερικές, με απόφαση του Υπουργού  Προεδρίας  της Κυβέρνησης,  ύστερα  από  εκτίμηση των 
ιδιαιτέρων συνθηκών και αναγκών κάθε υπηρεσίας. 2. Σε περίπτωση παράτασης των 
προθεσμιών κατά την  παράγραφο  1  του παρόντος  άρθρου,  η ημερομηνία ψηφοφορίας της 
παραγράφου 2 του άρθρου 18 της ανωτέρω απόφασης μετατίθεται ανάλογα. 3. Η διάταξη της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τις προθεσμίες οι οποίες έχουν ήδη λήξει». 

 
Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω διατάξεις θα εφαρμοστούν αναλογικά, καθώς 

πρόκειται για σύντμηση προθεσμιών λόγω ανωτέρας βίας και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι θα ενημερωθούν εγκαίρως και αποδεδειγμένα οι εκλογείς με κάθε 
πρόσφορο τρόπο.  

 

β) Σε ό, τι αφορά τους χώρους διεξαγωγής της ψηφοφορίας και σε συνδυασμό με όσα 
προαναφέρθηκαν, υπενθυμίζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του αρ. 7 της σχετικής 
απόφασης (Β΄ 684/1988), σύμφωνα με τις οποίες: «2. Ο χώρος διεξαγωγής της  ψηφοφορίας  
καθορίζεται  με  απόφαση  του  προϊσταμένου  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  της  παρ.  1  του 
άρθρου 3 της  απόφασης αυτής, που εκδίδεται τριάντα ημέρες πριν από την  καθορισμένη 
ημέρα  ψηφοφορίας.  Όταν σε κάποια δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ λειτουργούν περισσότερα 
από ένα υπηρεσιακά συμβούλια,  ορίζεται  ιδιαίτερος  χώρος ψηφοφορίας είτε στο ίδιο είτε σε 
διαφορετικά καταστήματα.  
3.  Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 με εγκύκλιό τους που αποστέλλεται σε 
όλες τις υπηρεσίες δέκα  τουλάχιστον  ημέρες  πριν από  την  ορισμένη  ημέρα  ψηφοφορίας, 
γνωστοποιούν την ημερομηνία της ψηφοφορίας, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας  
και  τα  ονόματα των υποψηφίων, μεμονωμένων και κατά συνδυασμούς, όπως αυτά 
αναφέρονται στον οριστικό πίνακα των υποψηφίων». 

 
Γ. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία 

με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 6 

αυτής, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπαλλήλων με την υποχρέωση διενέργειας 

διαγνωστικού ελέγχου ισχύουν τα εξής (σχετική η 60η εγκύκλιος): 

 

1. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού, στην οποία ανήκει οργανικά ή στην 

οποία υπηρετεί ο εργαζόμενος/υπάλληλος, με σχετική βεβαίωση ειδοποιεί το 

αρμόδιο για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών όργανο για τη διαπίστωση 

της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου κατά 

την εβδομάδα αναφοράς. 
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2. Το αρμόδιο για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών όργανο εκδίδει πράξη 

επιβολής διοικητικού προστίμου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, σε περιπτώσεις 

πλήρους απασχόλησης, ή εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σε περιπτώσεις μειωμένης 

απασχόλησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω. 

 

Οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει, σύμφωνα με την ΚΥΑ, να ολοκληρωθούν αμελλητί και το 

αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη μη 

συμμόρφωση με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου. 

 

3. Η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιείται από το αρμόδιο για την εκκαθάριση και 

πληρωμή των δαπανών όργανο ταυτόχρονα με την έκδοσή της με κάθε πρόσφορο 

τρόπο στον υπόχρεο εργαζόμενο/υπάλληλο.  

4. Ο υπόχρεος εργαζόμενος/υπάλληλος κατόπιν κοινοποίησης σε αυτόν της πράξης 

επιβολής προστίμου δύναται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την 

κοινοποίηση να υποβάλει ένσταση στον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας 

προσωπικού που βεβαίωσε την παράβαση. Η προθεσμία για την υποβολή 

ένστασης, η υποβολή ένστασης, καθώς και η τυχόν συμμόρφωση του 

εργαζόμενου/υπαλλήλου με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου 

κατά το διάστημα αυτό δεν αναστέλλουν την παρακράτηση του ανωτέρω 

διοικητικού προστίμου. 

5. Η ένσταση εξετάζεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας προσωπικού 

που βεβαίωσε την παράβαση εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή 

της. 

6. Το πρόστιμο, εφόσον υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των συνολικών μηνιαίων 

αποδοχών του εργαζόμενου/υπαλλήλου, παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις και η 

κάθε δόση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το ένα τέταρτο (1/4) των συνολικών 

μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου/υπαλλήλου. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση, 

το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 

Δημόσιων Εσόδων.  

 

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19  

 

Σε συνέχεια της 64ης εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας και προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

Υπηρεσίες για την ορθή συμπλήρωση σε εβδομαδιαία βάση των πεδίων της 

μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» 

(https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link) που αφορούν τον έλεγχο συμμόρφωσης των 

υπαλλήλων με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Στο πεδίο «Αριθμός υπαλλήλων που είναι υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού 

ελέγχου για Covid – 19» περιλαμβάνονται όσοι υπάλληλοι: 

 Δεν εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο λόγω: 

α) ολοκλήρωσης προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών του 

εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19, ή  

β) ολοκλήρωσης προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών του 

εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης 

τους από κορωνοϊό COVID-19, ή  

https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link
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γ) νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 εντός του τελευταίου εξαμήνου. 

 Έχουν παράσχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία έστω μία (1) ημέρα εντός της 

εβδομάδας αναφοράς, οπότε και σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι 

που απουσιάζουν με μακροχρόνιες άδειες. 

2. Στο πεδίο «Αριθμός υπαλλήλων που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση 

διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid -19» συμπληρώνεται ο αριθμός των 

υπαλλήλων, για τους οποίους ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού στην 

οποία ανήκει οργανικά ή στην οποία υπηρετεί ο εργαζόμενος/υπάλληλος, έχει 

διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού 

ελέγχου. 

3. Στο πεδίο «Αριθμός υπαλλήλων, στους οποίους έχουν επιβληθεί συνέπειες λόγω 

της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για 

Covid – 19» συμπληρώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων, για τους οποίους το 

αρμόδιο όργανο έχει εκδώσει πράξης επιβολής προστίμου. 

 

Επισημαίνεται εκ νέου ότι τυχόν απόκλιση των αριθμών στα πεδία 2 και 3 θα πρέπει να 

είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί σε περίπτωση ελέγχου. 

 

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

 

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή 

εποπτεύονται από αυτούς.  

2. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού, στις 

οποίες υπάγονται, δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών 

περιστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από την 

Υπηρεσία μας. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η διενέργεια 

διαγνωστικού ελέγχου δύο φορές την εβδομάδα, αρμόδιοι για να παράσχουν οδηγίες 

είναι αποκλειστικά οι ίδιες οι Υπηρεσίες, στους απασχολούμενους των οποίων 

εφαρμόζεται το μέτρο αυτό δύο φορές την εβδομάδα.  

3. Ερωτήματα που αφορούν στην υπαγωγή ή μη συγκεκριμένων Υπηρεσιών του Δημοσίου ή 

συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού στις διατάξεις του αρ. 206 του ν. 4820/2021 περί 

της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού ή την εξαίρεση υπαλλήλων από την εν λόγω 

υποχρέωση για λόγους υγείας θα πρέπει να απευθύνονται στο Υπουργείο Υγείας. 

4. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική τηλεργασία, η Υπηρεσία μας σε καμία 

περίπτωση δεν είναι αρμόδια για τον υπολογισμό του προβλεπόμενου ποσοστού, καθώς η 

πραγματική κατάσταση και οι ανάγκες κάθε Υπηρεσίας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί 

κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του εν λόγω μέτρου, τελούν σε αποκλειστική γνώση και 

κρίση της οικείας Υπηρεσίας.  

5. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν 

δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα 

απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην Υπηρεσία μας, στους 

αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

μας θα επιλαμβάνεται επί μεμονωμένων ερωτημάτων υπαλλήλων, τα οποία 
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αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι έχει λάβει 

σχετικώς γνώση η Υπηρεσία του υπαλλήλου ή εφόσον συνοδεύονται από την άποψη της 

Υπηρεσίας, όπου και θα εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά.  

6. Οι Διευθύνσεις Προσωπικού για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του 

Δημοσίου θα αποστέλλουν κατά προτεραιότητα τυχόν ερωτήματα στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ped.hrm@ypes.gov.gr .  

7. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλους 

και υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση 

Προσωπικού του φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού 

κρίνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανακύπτουν κατά την 

εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών, θα απευθύνονται αποκλειστικά στις οικείες 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

θα επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου για 

περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ypes.gr ή στους 

σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τους ΟΤΑ που αναγράφονται στις πληροφορίες 

της παρούσας. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτήματα 

υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, δεν θα απαντώνται.  

8. Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα της παρούσας εγκυκλίου 

που αφορούν τους δικαστικούς υπαλλήλους, το πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, τους 

εκπαιδευτικούς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων, τους 

εργαζομένους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, 

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, 

ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας, καθώς εν προκειμένω αρμόδιοι αποκλειστικά είναι οι φορείς, στους οποίους 

ανήκουν οργανικά οι εν λόγω υπάλληλοι.  

9. Υπενθυμίζεται ότι κατά λόγο αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, 

σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων, αλλά και της 

δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να 

προβαίνουν στο πλαίσιο της συνετής χρήσης της διακριτικής τους ευχέρειας σε κάθε 

απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 

τις παρασχεθείσες οδηγίες από την Υπηρεσία μας.  

10. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, www.ypes.gr , καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου 

Τομέα – Οδηγίες COVID 19».  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οι σχετικές εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  

1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  

2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού  

3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 
Πληροφοριών 

Υπουργείου Εσωτερικών 
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα 

mailto:ped.hrm@ypes.gov.gr
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4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την 

παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού της χωρικής 

τους αρμοδιότητας)  

5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  

6. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα 

στα νοσοκομεία και τις δομές υγείας αρμοδιότητάς τους) 

7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  

8. Προεδρία της Κυβέρνησης  

9. ΑΔΕΔΥ  

10. Εθνική Αρχή Διαφάνειας / Γραφείο Διοικητή  

 

ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  

1. Όλα τα Υπουργεία  

-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  

-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων  

- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων  

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  

-Γραφεία Συντονιστών  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  

1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως  

3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως  

4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων  

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  

6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή 

«Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Οδηγίες COVID 19».  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:  
1) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ),  
2) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1),  
3) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ),  
4) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ),  
5) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ),  
6) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14),  
7) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ),  
8) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ),  
9) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ),  
10) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/11134/29.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ),  
11) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α),  
12) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ),  
13) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29.7.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ),  
14) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ),  
15) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31.8.2020 (ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ),  
16) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ),  
17) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/1768/22.9.20 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0),  
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18) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π), 
19) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ), 
20) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23.10.20 (ΑΔΑ: 66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9),  
21) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3.11.20 (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η),  
22)αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/7.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ),  
23) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ).  
24) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ. 22080/30.11.2020 (ΑΔΑ:ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1),  
25) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ. 22414/7-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5Ξ2),  
26) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ),  
27) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 431/11-1-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ),  
28) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ. 1031/ 20-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ10),  
29) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ. 1387/ 25-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4),  
30) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ. 1813/ 1-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1),  
31) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ. 2343/ 8-2-2021 (ΑΔΑ: 620346ΜΤΛ6-ΝΙ1),  
32) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/ 11-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),  
33) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ. 3713/ 1-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΩΞ46ΜΤΛ6-ΨΚΔ),  
34) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ. 4166/ 8-3-2021 (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0),  
35) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ. 4600/ 16-3-2021 (ΑΔΑ: 67Β046ΜΤΛ6-156),  
36) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ. 5132/23-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΤΧ46ΜΤΛ6-ΣΔΗ),  
37) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ. 5525/29-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠ646ΜΤΛ6-89Χ),  
38) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ. 6020/5-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3), 
39) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/155/οικ. 6602/13-4-2021 (ΑΔΑ: 9ΖΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ), 
40) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ. 6988/20-4-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ), 
41) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/157/οικ. 7330/23-4-2021 (ΑΔΑ: 647Δ46ΜΤΛ6-0ΝΞ), 
42) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ. 7423/26-4-2021 (ΑΔΑ: Ω29046ΜΤΛ6ΔΘΝ), 
43) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ. 8032/10-5-2021 (ΑΔΑ: Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ), 
44)αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/οικ. 8599/17-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ), 
45) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ. 9207/24-5-2021 (ΑΔΑ: 6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡΠ), 
46) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ. 10556/1-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ), 
47) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ. 11266/8-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΕ946ΜΤΛ6-7ΚΣ), 
48) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ. 12332/14-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ), 
49) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8), 
50) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 168 /οικ.13727/5-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ), 
51) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170 /οικ.14187/13-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ0Ε46ΜΤΛ6-Γ18), 
52) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171 /οικ.14578/19-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ), 
53) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-7-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-ΟΧ9), 
54) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ.15591/2-8-2021 (ΑΔΑ: 60ΨΥ46ΜΤΛ6-ΛΞΡ). 
55) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/9-8-2021 (ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6Α0), 
56) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 (ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ), 
57) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-8-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ), 
58) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/178/οικ.16663/26-8-2021 (ΑΔΑ 9ΚΗΩ46ΜΤΛ6-ΕΜ2),  
59) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 
60) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6-Ι2Ε), 
61) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17896/20-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6),  
62) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ.18664/30-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π), 
63) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1), 
64) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186/οικ.19888/19-10-2021 (ΑΔΑ: 64ΥΦ46ΜΤΛ6-ΥΝ7). 
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