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ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 

 

Το άρθρο 38ο της από 20.3.2020 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 1 

ν.4683/2020 ορίζει επί λέξει τα εξής: 

 

«3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο 

εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω 

των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που 

του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί 

τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με 

αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης 

δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη 

δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο 

υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι 

υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι 

οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων». 

 

Βάσει των από 29.12.2021 Οδηγιών Απομόνωσης και Καραντίνας 

κρουσμάτων COVID-19 και στενών επαφών τους εκ μέρους του ΕΟΔΥ η 

καραντίνα (κατ’οίκον περιορισμός) σε άτομα με λοίμωξη από COVID-19 

ορίζεται καταρχήν σε πέντε ημέρες: 

 

«Β. Γενικός πληθυσμός  

Β1. Άτομα με λοίμωξη από Sars-Cov-2 – Απομόνωση: 

  

• Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και 

αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.  
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• • Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο 

-προεξάρχοντος του πυρετού- ελαττώνονται, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο 

πυρετός συνεχίζει χωρίς άλλα συμπτώματα, παράταση της απομόνωσης εντός 

οικίας.  

• • Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 

ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες».  

 

 

Το άρθρο 9 παρ.3Α  της με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654 (ΦΕΚ Β΄1011/4.3.2022) 

κοινής υπουργικής απόφασης ορίζει ομοίως τα εξής: 

 

«Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά 

πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 

3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 

του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Α’ 83)». 

 

Όμοια ορίζει η 75η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

«3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από 

τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά 

πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 

3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του 

άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83).». 

Το άρθρο 38ο της από 20.3.2020 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 1 

ν.4683/2020 δεν παρέχει νομοθετική εξουσιοδότηση στα συλλογικά ή 

μονομελή όργανα διοίκησης ανεξάρτητων αρχών να ρυθμίσουν με 

διάφορο τρόπο το ζήτημα της χορηγούμενης αναρρωτικής άδειας 

ειδικού σκοπού των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά καταλαμβάνει 

αδιακρίτως όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.  
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Η με αρ.ΔΔΑΔ Α 1059776/ΕΞ/13.07.2021 εγκύκλιος του Τμήματος Α΄ της 

Διευθύνσεως Διαχειρίσεως Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ με τίτλο «Ενημέρωση 

υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας 

των υπηρεσιών-Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του COVID-19» ορίζει στο άρθρο 2 αυτής τα 

εξής: 

 

«Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού (καραντίνα) αφορά στους υπαλλήλους 

που έχουν λάβει οδηγίες από τον Ε.Ο.Δ.Υ. να παραμείνουν σε κατ' οίκον 

περιορισμό. Οι υπάλληλοι αυτοί δύναται να παρέχουν εξ αποστάσεως 

εργασία, εφόσον είναι δυνατή στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Σε 

περίπτωση που οι υπάλληλοι με θετικό τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού 

νοσήσουν κατ' οίκον ή νοσηλευτούν, θα πρέπει να προσκομίζουν τις 

απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την περίοδο της κατ' οίκον νόσησης ή της 

νοσηλείας τους και θα χρεώνονται τις αντίστοιχες αναρρωτικές άδειες που 

προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. 

 

Η εν λόγω πρόβλεψη τυγχάνει αντίθετη στο ισχύουν κανονιστικό πλαίσιο, 

αφού: 

α) Βάσει του άρθρου 38ου της από 20.3.2020 ΠΝΠ ο υπάλληλος που έχει 

νοσήσει με COVID-19 λαμβάνει υποχρεωτικώς αναρρωτική άδεια ειδικού 

σκοπού. Οι ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ αφορούν σε καραντίνα (κατ’οίκον 

περιορισμό) πέντε ημερών, που σημαίνει ότι η αναρρωτική άδεια ειδικού 

σκοπού διαρκεί καταρχήν πέντε ημέρες, εκτός εάν ο πυρετός δεν 

υποχωρήσει, οπότε παρατείνεται η καραντίνα. 

β) Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται με την υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης του υπαλλήλου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση καμίας απολύτως 

ιατρικής βεβαίωσης, ούτε γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής. 

γ) Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την 

δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου.  

Συναφώς η πρόβλεψη της με αρ.ΔΔΑΔ Α 1059776/ΕΞ/13.07.2021 εγκυκλίου 

για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλου που έχει προσβληθεί 

από COVID-19 παρίσταται αντίθετη στο ισχύουν νομοθετικό πλαίσιο, που δεν 

προβλέπει την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας για αυτούς, αλλά την 

υποχρεωτική χορήγηση αναρρωτική αδείας ειδικού σκοπού. 
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Ομοίως αντίθετη στο ισχύουν νομοθετικό πλαίσιο τυγχάνει η πρόβλεψη για 

προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων εκ μέρους των νοσούντων, που βρίσκονται 

σε καραντίνα κατ’οίκον ή που θα νοσηλευτούν, προκειμένου να 

δικαιολογήσουν την χορηγούμενη αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.  

Ομοίως αντίθετη στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τυγχάνει η πρόβλεψή για 

χρέωση των αντίστοιχων αναρρωτικών αδειών, αφού η αναρρωτική άδεια 

ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του 

υπαλλήλου. 

Η με αρ.ΔΔΑΔ Α 1059776/ΕΞ/13.07.2021 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ δεν αποδίδει 

ισχύον δίκαιο αλλά εισάγει νέες κανονιστικές ρυθμίσεις, που έρχονται σε 

αντίθεση με το άρθρο 38ο της από 20.3.2020 ΠΝΠ και της κατ’εξουσιοδότησή 

τούτης εκδοθείσας κοινής υπουργικής απόφασης με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

13654/2022, όπως και της 75ης εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.  

Αθήνα, 22.03.2022 

Η γνωμοδοτούσα  

 

 


