
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020 
Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών 

και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρε-

σίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης πε-

ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοι-

πών εξαιρετικών περιπτώσεων. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δδ’ της υποπαρ. θ’ της 
παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7, καθώς και 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,

β) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α’ 55) «Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής, η οποία κυρώ-
θηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 “Κύρωση: α) της 
από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» (Α’ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες 
διατάξεις” (Α’ 76).

γ) του άρθρου 41 «Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημο-
σίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» του ν. 3979/2011 «Για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 138),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (Α’ 208).

2. α) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπη-
ρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 από-
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6- 2006 απόφαση του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης “Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών 
και των Ν.Π.Δ.Δ. (Β’ 769)” (Β’ 1659).

β) Το υπό στοιχεία Δ6Δ 1112352 ΕΞ 2011/8.8.2011 
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και 
Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών 
«Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για 
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Την υπό στοιχεία 1078370/1894/0001Α/Φ.71/
14-9-2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των 
ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις 
Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερεια-
κές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο-
μικών» (Β’ 1439), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
υπό στοιχεία Δ6Δ 1169176 ΕΞ 2012/7-12-2012 (Β’ 3381, 
ΑΔΑ: Β4ΜΛΗ-ΒΡΖ), Δ6Δ 1058692 ΕΞ 2013/5-3-2013 
(Β’ 904 και Β’ 1018, ΑΔΑ: ΒΕΑ8Η-ΙΔΘ) και Δ1Α 1192133 
ΕΞ 2013/12.12.2013 (Β’ 3359, ΑΔΑ: ΒΙ6Α1-5Σ5) αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών.

4. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Μέτρα κατά της δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουρ-
γίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 858) , όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και τις επιμέρους 
εγκυκλίους, που έχουν εκδοθεί για την ορθή εφαρμογή 
αυτής.

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
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δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως 
και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20764/
7.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα 
και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)«Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) , όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1132331 
ΕΞ 2020/12- 11-2020 απόφαση (Β’ 5023) και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν.  4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’  αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την αναγκαιότητα ανακαθορισμού του ωραρίου 
εργασίας, που αφορά στην προσέλευση και αποχώ-
ρηση υπαλλήλων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των υφισταμένων 
τριών ωραρίων λειτουργίας και την επιτακτική ανάγκη 
παροχής εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πά-
γιο ωράριο λειτουργίας των συγκεκριμένων Υπηρεσιών, 
καθώς και την αναγκαιότητα ανακαθορισμού των ωρών 
εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασπο-
ράς του κορωνοϊού, καθώς και για λοιπές εξαιρετικές 
περιπτώσεις.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας και τις βάρδιες των 
υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) 
καθώς και τις ώρες εισόδου του κοινού σε αυτές από 
23/11/2020 και καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής των 
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

Ι. Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων: 
07:00-19:00.

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας καταρτίζει πλάνο ερ-
γασίας, συνεκτιμώντας αφενός τις αρμοδιότητες, την 
αποστολή λειτουργίας της υπηρεσίας και την εξυπηρέ-
τηση του δημόσιου συμφέροντος αφετέρου τις έκτακτες 
κάθε φορά υγειονομικές εξελίξεις, την ανάγκη περιορι-
σμού διάδοσης του κορωνοϊού, την προστασία του συ-

νόλου των εργαζομένων και δη των ομάδων αυξημένου 
κινδύνου. Για τον προγραμματισμό της πρωινής και της 
απογευματινής βάρδιας λαμβάνεται υπόψη η αποσυμ-
φόρηση τόσο των υπηρεσιών όσο και των μέσων μαζι-
κής μεταφοράς, ιδίως για τις περιπτώσεις εκείνες που 
απαιτείται η χρήση αυτών για την προσέλευση και την 
αποχώρηση από τον χώρο της υπηρεσίας. Για το προσω-
πικό της πρωινής βάρδιας ισχύουν τα διακριτά ωράρια 
εργασίας 07:00 -15:00, 08:00-16:00 και 09:00-17:00.

Η παροχή εργασίας διεξάγεται εκ περιτροπής σε πρωι-
νή βάρδια, απογευματινή βάρδια και εξ αποστάσεως ερ-
γασία. Η εναλλαγή γίνεται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία 
βάση ή και σε συντομότερα διαστήματα, εφόσον αυτό 
είναι απολύτως αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία 
της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του 
προσωπικού που παρέχει την εργασία σε βάρδιες δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ομά-
δα αυξημένου κινδύνου και δεν δύνανται να παρέχουν 
εξ αποστάσεως εργασία λόγω των καθηκόντων τους, οι 
υπάλληλοι που τελούν σε μακροχρόνιες άδειες και οι 
τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού.

Βάσει των ανωτέρω οι βάρδιες διαμορφώνονται ως 
κάτωθι:

- Στην πρωινή βάρδια (07:00-15:00, 08:00-16:00, 09:00-
17:00), παρευρίσκεται στο κτίριο της υπηρεσίας ποσοστό 
μεταξύ 33% και 44% του συνόλου του προσωπικού.

- Στην απογευματινή βάρδια (10:00-14:00 και 15:00-
19:00), συμμετέχει ποσοστό μεταξύ του 23% και 33% 
του συνόλου του προσωπικού.

Το σύνολο των υπαλλήλων που παρευρίσκονται στο 
κτίριο της υπηρεσίας στις δύο ως άνω βάρδιες ημερη-
σίως δεν δύναται να υπερβαίνει το 67% του συνόλου 
του προσωπικού που υπηρετεί στην εν λόγω υπηρεσία.

Το υπόλοιπο προσωπικό, ήτοι το 33% αυτού, παρέχει 
εξ αποστάσεως εργασία (κυρίως ελεγκτές, ευπαθείς ομά-
δες που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία 
κ.λπ.).

Οι υπάλληλοι της απογευματινής βάρδιας παρέχουν 
εξ αποστάσεως εργασία κατά το πρώτο τετράωρο της 
βάρδιας (ήτοι 10:00-14:00) και αυτοπροσώπως στην υπη-
ρεσία για το υπόλοιπο της βάρδιας (ήτοι 15:00-19:00).

ΙΙ. Οι ώρες λειτουργίας για τις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) διαμορφώνονται ως εξής:

1) Ώρες εισόδου του κοινού: 08.00-17.00.
2) Οι ταμειακές συναλλαγές πραγματοποιούνται από 

08.00 έως 15.00.
3) Μεταξύ των ωρών 17:00 και 19:00 εξυπηρετούνται 

μόνο κλήσεις προς τη Γραμματεία των Δ.Ο.Υ. για τον προ-
γραμματισμό συναντήσεων.

Το συναλλασσόμενο κοινό προσέρχεται στις ως άνω 
Υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης 
(ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να 
ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ 
Α 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 (Β’ 858) απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., με ευθύνη του 
εκάστοτε Προϊσταμένου, λειτουργούν με το αναγκαίο 
προσωπικό, προς παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56611Τεύχος B’ 5102/19.11.2020

προκειμένου να επιτυγχάνεται ο προβλεπόμενος σκο-
πός τους και η εκπλήρωση του έργου τους, σε ποσοστό 
που δεν θα ξεπερνάει το 50%.

3. Σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις οι Υπηρεσίες, με 
ειδική αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου τους, 
δύνανται στο πλάνο εργασιών τους να αιτιολογούν την 
ανάγκη παρέκκλισης από τα ως άνω ποσοστά. Σε αυτή 
την περίπτωση το εν λόγω πλάνο εργασίας θα κοινοποι-
είται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

4. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02051021911200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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