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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. H υπ’ αρ. ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (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 αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1136256 ΕΞ 2020/25-11-2020 (Β’ 
5282) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  
            3. Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11.2.2021  (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». 
            4. Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/ 20.4.2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ) 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ». 
            5. Η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1034215 ΕΞ 2021/21.4.2021 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». 
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         6. Η Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23.4.2021 (ΦΕΚ 1682Β’/24.4.2021) «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 
26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».  
         7. Η αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/24.4.2021 (1686Β/24.4.2021) «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». 
         8. Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/157/οικ.7330/23.4.2021  (ΑΔΑ:647Δ46ΜΤΛ6-0ΝΞ) 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - 41η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ». 
        9. Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ.7423/26.4.2021  (ΑΔΑ:Ω29Ο46ΜΤΛ6-ΔΘΝ) 
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - 42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ». 
           
   Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και σε συνέχεια των 

προηγούμενων Εγκυκλίων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των Εγκυκλίων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία 

από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των 

επιδημιολογικών δεδομένων.       

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
  
 1. Σύμφωνα με την έβδομη ως άνω ΚΥΑ, η εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 αφορά πλέον ΟΛΟΥΣ τους 
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Α.Α.Δ.Ε., οι οποίοι απασχολούνται με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας ή με πάγια  αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιοδήποτε άλλη 
ιδιότητα, όπως πρακτική άσκηση και  οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική 
παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας, έστω και μία φορά κατά 
τη διάρκεια της εβδομάδας.  
 
  Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι από 26 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2021, 
οι υπόχρεοι κατά τα ανωτέρω  υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.  δύνανται να υποβάλλονται και 
να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 26 Απριλίου έως και 9 
Μαΐου 2021, χωρίς συνέπειες, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 5 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ, 
υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι εντός του ως άνω διαστήματος θα έχουν γίνει οι 
απαραίτητες ενέργειες.  
 
  Από την μεθεπόμενη εβδομάδα, ήτοι  από 10 Μαḯου 2021 ο διαγνωστικός έλεγχος  νόσησης 
διενεργείται υποχρεωτικά έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της 
εβδομάδας που ο υπάλληλος  παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία.  Σημειώνεται ότι 
πριν την προσέλευση στην υπηρεσία θα πρέπει να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω) και να έχει το 
σχετικό αρχείο (παράγεται μέσα από την επιλογή εκτύπωση) «Δήλωση αποτελέσματος 
διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19», προκειμένου είτε να αποσταλεί με e-mail  είτε να 
προσκομισθεί στην υπηρεσία.  
 
  Ο έλεγχος διενεργείται μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του 
υπαλλήλου  προς παροχή εργασίας με φυσική παρουσία και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα 
από την ημέρα διενέργειάς του. Σε περίπτωση που καλείται να παραστεί εκτάκτως στον χώρο 
εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν. 
 
  2. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο 
με την επίδειξη από τον υπάλληλο του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 
και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.  
   
  Κατά την τρέχουσα εβδομάδα και λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες αργίες, είναι δυνατή κατ΄ 
εξαίρεση η προμήθεια προκαταβολικώς δύο αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests), εκ των 
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οποίων το ένα αφορά στην υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για την τρέχουσα 
εβδομάδα και το δεύτερο για την επόμενη εβδομάδα.  
 
  Αντί του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται να επιλέξουν τη 
διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην 
οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Και σε αυτή 
την περίπτωση η διεξαγωγή του διαγνωστικού ελέγχου σε δημόσια ή ιδιωτική δομή γίνεται μία 
(1) φορά την εβδομάδα ως ανωτέρω.  
 
 Β. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
1.Μετά τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου, οι ως άνω υπάλληλοι επισκέπτονται την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και επιλέγουν τη «Δήλωση 
αποτελέσματος self test για δημόσιους υπαλλήλους». Αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση 
των κωδικών - taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 
Tests στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και ακολουθούν τη 
διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος του ελέγχου σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες 
που περιλαμβάνονται στην παρ. Β.5 της τέταρτης  ως άνω Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών,  η οποία έχει ήδη επισυναφθεί στην πέμπτη ως άνω σχετική Εγκύκλιο 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και επισυνάπτεται και στην παρούσα προς διευκόλυνση.  Η 
ανωτέρω υποχρέωση δήλωσης υφίσταται για τους υπαλλήλους  που διενεργούν είτε 
αυτοδιαγνωστικό  έλεγχο  (self test) είτε διαγνωστικό  έλεγχο  (rapid test ή PCR test). 
 
  2. Για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων αποτελέσματος και τις συνέπειες μη 
διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω έβδομη 
σχετική   ΚΥΑ  καθώς και στην πέμπτη  ως άνω  σχετική Εγκύκλιο του Διοικητή. 
 
  3. Κάθε Προϊστάμενος των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ο  οποίος  επιλαμβάνεται επί των 
υπηρεσιακών θεμάτων του  προσωπικού του, λαμβάνει  γνώση  της ως άνω δήλωσης  
αποτελέσματος  είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με έγγραφο τύπο και διατηρεί στην υπηρεσία 
σχετικό αρχείο σε εβδομαδιαία βάση. 
 
 
Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SELF-TEST 

  Σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη διαδικασία  της δωρεάν προμήθειας του  
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)  από το φαρμακείο,  παρακαλούμε  όπως απευθύνονται 
οι υπάλληλοι στα εξής τηλέφωνα: 2103375425,136,151,150. 

   

Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 Άδεια Ειδικού Σκοπού 

 Σε συνέχεια των αναφερόμενων στην  πέμπτη ως άνω Εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 
αναφορικά με τις προϋποθέσεις  χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού κατά τη διάρκεια των 
διακοπών του Πάσχα, επισημαίνεται ότι για τους υπαλλήλους που είναι δικαιούχοι της άδειας 
ειδικού σκοπού και των οποίων τα τέκνα είναι εγγεγραμμένα σε παιδικούς, βρεφικούς ή 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν μεν λόγω της αναστολής λειτουργίας 
τους στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19, ωστόσο με βάση 
το πρόγραμμα λειτουργίας τους θα λειτουργούσαν κάποιες ημέρες από 26 Απριλίου έως 7 
Μαΐου, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού για τις ημέρες που οι δομές αυτές 
θα λειτουργούσαν, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την οικεία δομή και εφόσον φυσικά 
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού. 

 

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. 
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Για την διευκόλυνση των υπαλλήλων, επισυνάπτεται σχετικό αρχείο «Οδηγός Δήλωσης self 
test»  με αναλυτικά τα βήματα για την ως άνω διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος του 
διαγνωστικού ελέγχου. 

 

 

 

 

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Οδηγός Δήλωσης self test  
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 
 1.Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ.7423/ 26.4.2021  (ΑΔΑ:Ω29Ο46ΜΤΛ6-ΔΘΝ) εγκύκλιος του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού - 42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ». 
 
 2. Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/ 20.4.2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ) εγκύκλιος 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ». 
 
  
 
 
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). 

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 

            
               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
                                ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
 
                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
 
 
 
                                                                                         
 

 

            

                                                                                 

 

 


