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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

                                                      

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:  Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής του κ. Περεντέ Νικολάου, κατά της απόφασης  

του ΔΣ που επικυρώνει το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και τους 

πίνακες  με τα οριστικά αποτελέσματα μοριοδότησης των οικονομικών 

διαχειριστών των ΣΔΕ, της υπ’ αριθμ.: 660/1/2089/18-1-2016 πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

 

                      Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του: 

1. Την υπ’ αρ. 660/01/2089/18-01-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Την υπ’ αρ. 3854/188/18.3.2016  Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 1) για την έγκριση του 

πρακτικού της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων 

για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/01/2089/18-01-

2016 (ΑΔΑ: ΩΖ2Κ46ΨΖΣΠ-51Λ),   που αφορούσε τη διαμόρφωση Πίνακα Κατάταξης 

πέντε (5) οικονομικών διαχειριστών στο πλαίσιο της Πράξης: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 & 9», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-20» και 2)  την  ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στην 

ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.     

3. Τη με αρ. πρωτ.  13663/30-3-2016 Ιεραρχική προσφυγή. 

4. Το υπ’ αριθμ. Υ.Σ. :   061/33/05-04-2016   της Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ. 

5. Τη γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.: 217/15-04-2016 

6. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης       

Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ.:  85/25.4.16) 

7. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την απόρριψη  της ιεραρχικής προσφυγής του κ. Περεντέ Νικολάου, σύμφωνα με 

τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι:  

«Με τις διατάξεις του Ν.3996/2011 παρ.1 άρθρο 46 προβλέπεται ρητά πλέον ότι σε 

κάθε περίπτωση θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, όσοι απασχολούνται με σύμβαση 

μίσθωσης έργου του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 σε φορείς του Δημόσιου Τομέα του 

άρθρου 51 Ν.1892/1990 (Α΄ 101)-όπως περαιτέρω αναλύεται στην εγκύκλιο 50/02 –

καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ 

βαθμού. 

   Ο εν λόγω προσφεύγων κατά το διάστημα από 01/02/2013 έως και 31/09/2013 για  

τις υπηρεσίες που παρείχε ως ανάδοχος με μίσθωση έργου στον ΟΚΑΝΑ στο 

Πρόγραμμα MΙS 373778 δεν είχε ασφαλισθεί ως όφειλε στον ΟΑΕΕ. Αντίθετα έπραξε 

τούτο την 01/10/2013, όπως αναφέρει άλλωστε ο ίδιος στην από 28/03/2016 
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Ιεραρχική προσφυγή του, κατά της υπ. αριθμ.: 3854/188/18-03-2016 απόφασης του 

Δ,Σ που κατακύρωσε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και το Πρακτικό Ενστάσεων 

των Οικονομικών Διαχειριστών ΣΔΕ, της υπ΄αριθμ.: 660/01/2089/18-01-2016 

Δημόσιας Πρόσκλησης . 

 Σύμφωνα όμως με το οικείο εδάφιο της Πρόσκλησης, απαιτείται μεταξύ άλλων, για   

τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των υποψηφίων ελεύθερων επαγγελματιών στην 

εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, όπως ο ενιστάμενος, να προσκομισθεί βεβαίωση 

του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια 

ασφάλισης, για την προϋπηρεσία την οποία έκαστος υποψήφιος να του  

αναγνωρισθεί 

     Ο εν λόγω προσφεύγων ήταν υποχρεωμένος να ασφαλισθεί στον ΟΑΕΕ, με το   

δεδομένο ότι η αμοιβή του για το διάστημα αυτό (1.2-30.9.2013) ήταν άνω των 

5.000,00€, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα παραστατικά και ως εκ τούτου 

δεν μπορούσε να λάβει την αμοιβή του με τίτλο κτήσης εκδιδόμενο από τον ΟΚΑΝΑ, 

αποφεύγοντας έτσι την ασφάλισή του στον ΟΑΕΕ.  

     Ως εκ τούτου ορθώς η Επιτροπή Ενστάσεων δεν του συνυπολόγισε στη 

μοριοδοτούμενη προϋπηρεσία το διάστημα αυτών των μηνών (01/02 έως 

30/09/2013)  

     Η ιεραρχική δε προσφυγή του μετά  ταύτα κρίνεται απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη». 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

α) Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου 

β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

γ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων 

δ) Ομάδα Έργου ΣΔΕ 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

    Νομική Υπηρεσία  
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