
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/ 
17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος 
παιδιού» (Β’ 57).

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονο-
μικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ11/οικ. 8481/282 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/ 

17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο-

ρισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος 

παιδιού» (Β΄ 57).

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 214 του ν. 4512/2018

(Α΄ 5),  και ιδίως της παρ. 13 αυτού.
2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98), 
όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α' 168), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. Υ28/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β' 2168), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις αριθμ. Υ70/11-11-2015, Υ43/28-04-2017 
και Υ89/30-11-2017 αποφάσεις του Πρωθυπουργού
(Β' 2441, Β' 1510 και Β' 4195).

7. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

8. Την αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας χο-
ρήγησης επιδόματος παιδιού» (Β' 57).

9. Την αριθμ. Δ11/οικ. 19750/540/30-3-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδόματος παιδιού 
από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)» (Β' 1293).

10. Την αριθμ. Δ11/οικ. 65072/2920/10-12-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της Δ22/11/2705/ 
58/17-1-2018 κοινή υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού (Β' 57)»  
(Β' 5617).

11. Την αριθμ. οικ. 7129/510/14 - 2-2019 εισηγητική 
έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν   
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο
Η  παρ. 3 του άρθρου 6 της αριθμ. Γ.Π. οικ. Δ22/11/ 

2705/58/17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παι-
διού» (Β' 57) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης  
δήλωσης Α21 άρχεται μετά την 2α Ιανουαρίου εκάστου   
έτους και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15ης 
Ιανουαρίου του επομένου έτους. Η παραπάνω ρύθμιση 
καταλαμβάνει και τις αιτήσεις που κατατέθηκαν για το 
έτος 2018.

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ ορίζεται  η  ημε-
ρομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων 
δηλώσεων Α21 εκάστου έτους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. 2/16923/0004 (2)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονο-

μικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/8 22-4-2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. α. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ Α' 181).

β. Το π.δ. 85/2005 (άρθρο 2 παρ. 6) «Οργάνωση Υπη-
ρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υ.Π.Ε.Ε.) Υπ. Οικονομίας - Οικο-
νομικών (ΦΕΚ 122/Α΄/25-05-2005).

4. Την με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

5. Την αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», 
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών » (ΦΕΚ 
785/Β΄/5-5-2015).

6. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 142/2017 
«της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών 
προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον 
Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Διοικητι-
κού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α' 
του ν. 4369/2016 (Α' 33), καθήκοντα Διοικητικού Γραμμα-
τέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

7. Την αριθμ. 2/93178/ΔΠΔΑ/19.12.2018 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή πιστώσεων προϋπο-
λογισμού Υπουργείου Οικονομικών οικονομικού έτους 
2019 σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λο-
γαριασμούς εξόδων».

8. Το με αριθμ. ΣΔΟΕ Δ. ΕΠ. ΥΠ. 031252 ΕΞ2018 
ΕΜΠ/31-12-2018 με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι 
παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κα-
νονικό ωράριο, υπαλλήλων της Ειδικής Γραμματείας Σώ-
ματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου 
Οικονομικών, προκειμένου η Υπηρεσία να αντιμετωπίσει 
το μεγάλο φόρτο εργασίας λόγω εκτάκτων και επειγου-
σών υπηρεσιακών αναγκών

9. Το με αριθ. 2/3380/0004/18-01-2019 έγγραφο της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργά-
νωσης.

10. Την αριθ. ΔΟΔΑ0001402ΕΞ2019 απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά υπερωριακή 
εργασία υπαλλήλων της Κεντρικής υπηρεσία ΣΔΟΕ και 
της Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής της Ειδικής 
Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6Λ4ΤΗ-6ΤΤ).

11. Την αριθ. 11101/14.02.2019 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας 
και Ελέγχου στο Ν. Θεσσαλονίκης που αφορά υπερωρια-
κή εργασία υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ 
Μακεδονίας της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΑΔΑ: 6Μ0ΞΗ-ΧΟΗ).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη περίπου τετρακοσίων ενενήντα εν-
νέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (499.400 €) περίπου η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
τρέχοντος έτους, Ειδικού Φορέα 1023-206-0000000 και 
λογαριασμών 2120201001 και 2120202001 του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί-
ας των παρακάτω υπαλλήλων της Ειδικής Γραμματείας 
ΣΔΟΕ η οποία λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και 
όλες τις ημέρες της εβδομάδας, για το Α' εξάμηνο του 
έτους 2019 (από τη δημοσίευση της απόφασης και μέχρι 
30-06-2019), ως εξής:

α) για διακόσιους πενήντα εννέα (259) υπαλλήλους της 
Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ και ειδικότερα για σαράντα 
οκτώ (48) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας ΣΔΟΕ, 
για εκατόν σαράντα (140) υπαλλήλους της Επιχειρησιακής 
Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής και για εβδομήντα ένα (71) υπαλλή-
λους της Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας, για 120 
ώρες υπερωριακή απογευματινή εργασία ανά υπάλληλο,

β) για διακόσιους πενήντα εννέα (259) υπαλλήλους 
της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ και ειδικότερα για σα-
ράντα οκτώ (48) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας 
ΣΔΟΕ, για εκατόν σαράντα (140) υπαλλήλους της Επι-
χειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής και για εβδομήντα 
ένα (71) υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ 
Μακεδονίας και για 96 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο ,

γ) για εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους της Ειδικής 
Γραμματείας ΣΔΟΕ και ειδικότερα για εκατό (100) υπαλ-
λήλους της Επιχειρησιακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής και για 
πενήντα (50) υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Δ/νσης 
ΣΔΟΕ Μακεδονίας και 96 ώρες υπερωριακής εργασίας 
κατά τις νυχτερινές ώρες ανά υπάλληλο

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς και αποσπα-
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, εντός της κάθε Διεύθυνσης, η 
συγκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή των συ-
γκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα 
γίνει με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων. 
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Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στην Αυτοτελή 
Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και στο 
Γραφείο του ειδικού Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτο-
τελή Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης με 
ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019

Με εντολή Υπουργού 
Ο Ειδικός Γραμματέας Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ    
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*02006692802190004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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