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Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγαν υποψήφιοι προς απασχόληση σε
προγράµµατα του Ινστιτούτου Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) για
ζητήµατα που αφορούσαν στην έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής τους,
καθώς και στον τρόπο πληρωµής τους.
Συγκεκριµένα, οι ενδιαφερόµενοι που δεν επελέγησαν διαµαρτυρήθηκαν για την
άρνηση του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ να τους επιτρέψει την πρόσβαση στα στοιχεία των
συνυποψηφίων τους που είχαν επιλεγεί, και να αιτιολογήσει τη µη επιλογή τους στις
περιπτώσεις που από την σχετική πρόσκληση δεν προβλεπόταν µοριοδότηση αλλά
εκτίµηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ αρνήθηκε να
ικανοποιήσει το αίτηµα της πρόσβασης µε την αιτιολογία ότι «δεν ήταν νόµιµο» και
στις περιπτώσεις όπου ζητήθηκε αιτιολόγηση της µη επιλογής αυτή ήταν ελλιπής.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε την υποχρέωση του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ:
1. να χορηγήσει στοιχεία συνυποψηφίων επικαλούµενος και σχετικές
αποφάσεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
από τις οποίες µάλιστα προκύπτει προτροπή προς τη διοίκηση να
συµπεριλαµβάνει ειδική µνεία στις προκηρύξεις για τη δυνατότητα
πρόσβασης σε στοιχεία συνυποψηφίων.
2. να αιτιολογήσει τη µη επιλογή των υποψηφίων όπως προβλέπεται, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου
Μάθηση».
Περαιτέρω, οι ενδιαφερόµενοι ζήτησαν τη διαµεσολάβηση της Αρχής ώστε να δοθεί η
δυνατότητα πληρωµής τους µε Απόδειξη Επαγγελµατικής ∆απάνης (ΑΕ∆) και όχι µε
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) που απαιτούσε το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε το γεγονός ότι κατά τον χρόνο έκδοσης της
σχετικής πρόσκλησης, βάσει της οποίας επελέγησαν για σύναψη σύµβασης έργου οι
ενδιαφερόµενοι, το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ εξαιρείτο από τις διατάξεις που προέβλεπαν την
έκδοση ΑΠΥ για τους εν λόγω συµβασιούχους. Επιπλέον, υποστήριξε ότι, εφόσον
βάσει των διατάξεων του π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»
απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων φυσικά πρόσωπα των οποίων
τα ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανέρχονται στα πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ, οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να πληρωθούν µε Απόδειξη Επαγγελµατικής
∆απάνης. Τέλος, υπογράµµισε ότι η υποχρεωτική εγγραφή στον ΟΑΕΕ και το
συνεπαγόµενο κόστος που είναι δυσανάλογο του τελικού οφέλους του εργαζόµενου
ενδέχεται να αποτελέσει αντικίνητρο για τους ανέργους να µετέχουν σε διαδικασίες
επιλογής στα προγράµµατα του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, σε µια χρονική µάλιστα περίοδο που το
εισόδηµα των πολιτών έχει πληγεί σηµαντικά.
Τα ανωτέρω ζητήµατα απετέλεσαν αντικείµενο διαµεσολάβησης και συνεργασίας µε
στελέχη του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, µε αποτέλεσµα την αποδοχή των προτάσεων της Αρχής και
την τροποποίηση, εφεξής, της πρακτικής του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ ως εξής:
1. Αναφορά στις προσκλήσεις της δυνατότητας των υποψηφίων για πρόσβαση
σε στοιχεία συνυποψηφίων τους.
2. Πρόβλεψη µοριοδότησης ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των
υποψηφίων στις διαδικασίες εκείνες όπου παλαιότερα η επιλογή γινόταν
βάσει εκτίµησης των προσόντων.
3. Πρόβλεψη πληρωµής µε Απόδειξη Επαγγελµατικής ∆απάνης για όσους
υποψηφίους έχουν συνολικό εισόδηµα µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και
όχι µε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.
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