6965/222/2019,ΦΕΚ-2008/Β/31.05.2019

www.docman.gr

6965/222/2019,ΦΕΚ-2008/Β/31.05.2019
Καθορισμός αποζημίωσης των διενεργούμενων ελέγχων του Ενιαίου Λογαριασμού για
την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών .
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚOIΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 66 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/Α΄),
γ) της περ. α της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ
88/Α΄), όπως ισχύει,
δ) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α), όπως
ισχύει,
ε) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και της διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α),
στ) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α), ζ) του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει,
η) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Υφυπουργών»,

Αναπληρωτών Υπουργών και

θ)του π.δ. 23/2019 (Α' 28) «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών»,
ι) του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄).
3.Την αριθμ. οικ. 9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
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στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κωνσταντίνο Μπάρκα» (ΦΕΚ 733/Β).
4.Το αριθμ. 12983/13-2-2019 έγγραφο του ΟΑΕΔ, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης του ΟΑΕΔ.
5.Το αριθμ. πρωτ. 126/22-2-2019 έγγραφο του ΟΑΕΔ, με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ.
1060/12/19-2-2019 απόφαση ΔΣ του Οργανισμού.
6.Την αριθμ. οικ.22086/1970/17-5-2019 εισηγητική έκθεση της Γ.Δ.Ο.Υ.
7.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
14.000.000,00€ περίπου και βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 4419
«Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.» του
προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ύψος της αποζημίωσης σε εικοσιπέντε ευρώ (25€) για κάθε έναν από τους
ελέγχους της περ. α της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (88 Α΄), όπως ισχύει και
μέχρι την πραγματοποίηση δώδεκα (12) ελέγχων το μήνα ανά υπάλληλο του ΟΑΕΔ.
Τυχόν πραγματοποίηση περισσοτέρων των δώδεκα (12) ελέγχων το μήνα δεν δημιουργεί
αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση.
Η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται έπειτα από σχετική βεβαίωση του αρμοδίου
οργάνου, από το οποίο πιστοποιούνται αναλυτικά οι έλεγχοι που έχει πραγματοποιήσει κάθε
υπάλληλος, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2/82850/0022/25-9-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 487/ΥΟΔΔ), όπως ισχύει κατά το μέρος που ρυθμίζει διαδικασίες κλπ, όπως
περιγράφονται στο άρθρο 34 παρ. 11 του ν. 4144/2013.
Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1.1.2019, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2019
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