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Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της.
Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του COVID-19».

  Σχετ.: 1. Η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 2020/22.9.2020 Εγκύκλιος του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των
υπηρεσιών  της Α.Α.Δ..Ε.  -  Μέτρα και  ρυθμίσεις  για  την  αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του COVID-19».
             2. Η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1123302 ΕΞ 2020/16.10.2020 Εγκύκλιος του
Διοικητή  της  Α.Α.Δ.Ε.,  με  θέμα:  «Ενημέρωση  υπαλλήλων  της  Α.Α.Δ.Ε.  περί  της
λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ..Ε. - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».   
            3. H υπ’ αρ. ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2010 (Β’ 5102) (ΑΔΑ:6ΖΜΚ46ΜΠ3Ζ-
32Ζ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε με θέμα «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας,
των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),  για  την  αντιμετώπιση της ανάγκης  περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού και  λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων.,  όπως ισχύει  σε
συνέχεια της τροποποίησής της με τη με αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1136256 ΕΞ 2020/25-11-2020
(Β’ 5282) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
            4. Η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ 2020/10.12.2020 Εγκύκλιος του
Διοικητή  της  Α.Α.Δ.Ε.,  με  θέμα:  «Ενημέρωση  υπαλλήλων  της  Α.Α.Δ.Ε.  περί  της
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λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».
    5. Η υπ’ αρ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ  B’ 5486) «Έκτακτα μέτρα
προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του
κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή
13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Πέμπτη 7  Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00».
     6. Η  υπ’  αρ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/  14.12.2020  (ΑΔΑ:  60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ)
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

   Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και σε συνέχεια του
υπό στοιχείο 4 Εγκυκλίου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κοινοποιείται η υπό στοιχείο   6 σχετική
Εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  επισημαίνονται  επιπροσθέτως  τα  ακόλουθα,
προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.                              

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Αναφορικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην
υπό στοιχεί 4 σχετική Εγκύκλιο του Διοικητή, καθώς και  στην υπό στοιχείο 3 Απόφαση  του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

   Ισχύουν  τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχείο 4 σχετική Εγκύκλιο, με τις συνημμένες
Βεβαιώσεις κίνησης για το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης.   

 

Γ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

   Οι λοιπές διευκολύνσεις που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
εξακολουθούν να είναι  σε ισχύ,  όπως έχει  επισημανθεί  και  στην  υπό στοιχείο 4 σχετική
Εγκύκλιο, τηρουμένων  όλων  των  προϋποθέσεων  που  ο  νόμος  επιτάσσει.  Σε  κάθε
περίπτωση,  επισημαίνεται  ότι  έκαστη  Υπηρεσία,  στο πλαίσιο  της  τήρησης της αρχής της
νομιμότητας,  θα  πρέπει  να  ελέγχει  τις  προϋποθέσεις  για  τη  χορήγηση  των  κατωτέρω
διευκολύνσεων στον υπάλληλό της, αλλά και ο ίδιος ο υπάλληλος που αιτείται τις εν λόγω
άδειες και διευκολύνσεις φέρει την ευθύνη για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.

    

- Άδεια Ειδικού σκοπού κατά τη διάρκεια των αργιών των Χριστουγέννων.  
  Ειδικότερα  για  την  άδεια  ειδικού   κατά  την  περίοδο  των  Χριστουγέννων,  οπότε  και  οι
σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργούν λόγω διακοπών, η άδεια ειδικού σκοπού στους γονείς
υπαλλήλους εγκρίνεται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν της αίτησης του υπαλλήλου και εξέτασης από
την υπηρεσία των κάτωθι προϋποθέσεων:

1. Ο υπάλληλος δεν διαθέτει υπόλοιπο επαρκές είτε κανονικής άδειας είτε άλλης δικαιούμενης
άδεια, όπως π.χ. αιμοδοτικής άδειας, υπηρεσιακής άδειας αναπλήρωσης,  αναπληρωματικής
ημέρα ανάπαυσης (ρεπό).   
2. Ο υπάλληλος πρέπει να  αποδείξει ότι κατά το ως άνω χρονικό διάστημα των αργιών  δεν
είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από έτερο πρόσωπο (πχ σύζυγο), όπως επεξηγείται και
στην υπό στοιχείο 4 σχετική Εγκύκλιο.
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  Η  ως άνω κατ’  εξαίρεση χορήγηση της  άδειας ειδικού  σκοπού αφορά αποκλειστικά  το
χρονικό διάστημα έως και τις 31/12/2020, καθώς από 1/1/2021 στοιχειοθετείται το δικαίωμα
κανονικής άδειας του έτους 2021, οπότε θα γίνει χρήση της κανονικής άδειας και όχι της άδεια
ειδικού σκοπού κατά το διάστημα 1.1.2021 έως 7.1.2021. 

- Άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων.  
   Επίσης, επισημαίνεται ότι τόσο κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών
μονάδων  όσο  και  κατά  την  περίοδο  των  Χριστουγέννων  δεν  είναι  κατ’  αρχήν  δυνατή  η
χορήγηση της άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων, εκτός από
τις  περιπτώσεις  α)  που  αποδεικνύεται  από  τον  γονέα  η  υποχρέωση  εξ  αποστάσεως
συνάντησης του γονέα για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του τέκνου του και β)
για τη συμπλήρωση της 4ης ημέρας στο πλαίσιο της κατ’ εξαίρεση χορήγησης της άδειας
ειδικού σκοπού κατά τα ανωτέρω. 

  

 Ε.  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ  COVID-19-  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  ΑΑΔΕ  -  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ  ΕΟΔΥ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  COVID-19

 

Αναφορικά με τα ανωτέρω ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχεί 4 σχετική Εγκύκλιο
του Διοικητή.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Η  υπ’  αρ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/
14.12.2020  (ΑΔΑ:  60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ)
εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών
«Μέτρα  και  ρυθμίσεις  στο  πλαίσιο  της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του

κορωνοϊού».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α’ (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία της Κ.Υ.
της Α.Α.Δ.Ε.). 

2. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΙΝΑΚΑ  Β΄  (Ειδικές  Αποκεντρωμένες  &  Περιφερειακές  Υπηρεσίες
υπαγόμενες στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.).

3. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΙΝΑΚΑ  Γ΄  (Ειδικές  Αποκεντρωμένες  &  Περιφερειακές  Φορολογικές
Υπηρεσίες).
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
                  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ



4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΙΝΑΚΑ  Δ  ́  (Ειδικές  Αποκεντρωμένες  &  Περιφερειακές  Τελωνειακές
Υπηρεσίες).

5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Ε΄ (Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού
Χημείου του Κράτους).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
2. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
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