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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

6ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 24 Αυγούστου 2021 με την εξής σύνθεση: Mιχαήλ 

Διαθεσόπουλος Πρόεδρος και Εισηγητής (δυνάμει της υπ’αριθμ. 117/2021 Πράξης 

του Προέδρου ΑΕΠΠ), Ιωάννα Θεμελή και Μαργαρίτα Κανάβα, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 16-7-2021 Προδικαστική Προσφυγής με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1427/19-7-

2021 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «………………….», νομίμως 

εκπροσωπουμένου. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής με την επωνυμία «…………………..», νομίμως 

εκπροσωπούμενου. 

Και του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«…………………», νομίμως εκπροσωπούμενου. 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή, ο προσφεύγων ζητά την ακύρωση 

της από 9-7-2021 κοινοποιηθείσας με αρ. πρωτ. …………………..απόφαση του 

Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος τον 

απέκλεισε εκ των τμημάτων Β1-Β2, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης, συνολικής άνευ ΦΠΑ και προαιρέσεων εκτιμώμενης αξίας 

634.645,16 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για την κάλυψη των 

κτηριακών αναγκών ………………….., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

786.960,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών, και με δικαίωμα προαίρεσης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

243.239,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, η οποία 

απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 1-3-2021 και δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

με Μοναδικό ΑΔΑΜ ………………. την 4-3-2021 και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α 

…………………………. 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 
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Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της Προσφυγής κατεβλήθη το κατ’ άρ. 5 ΠΔ 

39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ. …………………. και ποσού 

3.174 ευρώ. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της αναθέτουσας, για τον υπολογισμό 

του καταβλητέου ποσού παραβόλου δεν λαμβάνεται υπόψη και η δαπάνη που 

αντιστοιχεί σε ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, δοθέντος ότι το 

οριστικό ύψος της δαπάνης αυτής δεν μπορεί εκ των προτέρων να καθοριστεί, 

εφόσον είναι αβέβαιο αν και μέχρι ποιου ύψους θα ασκηθεί το δικαίωμα αυτό 

(Δ.Εφ.Κομ. Ν43/2017, ΣτΕ ΕΑ 187/2017, 10/2017, ΑΕΠΠ 109, 821/2018), αφού 

κατά το άρ. 1.3 της διακήρυξης προβλέπεται ότι «Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων εκατόν 

τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.030.139,99€), 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων τριάντα χιλιάδων οχτακοσίων έξι ευρώ 

και σαράντα τεσσάρων λεπτών (830.806,44€) η οποία αναλύεται ως εξής:  

Εφτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (786.960,00€), 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για τα δύο (2) έτη της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών φύλαξης, (ήτοι χωρίς ΦΠΑ εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια 

σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά (634.645,16€) Διακόσιες σαράντα τρεις 

χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά (243.239,99€), 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών φύλαξης (ήτοι χωρίς ΦΠΑ εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν 

εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (196.161,29€). Η διάρκεια της σύμβασης 

ορίζεται σε δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης.Ειδικότερα η διάρκεια της 

σύμβασης για το: Τμήμα 1 είναι δύο (2) έτη, αρχόμενη από το 4ο τρίμηνο του 

2021 και με δικαίωμα προαίρεσης το οποίο συνίσταται σε δυνατότητα παράτασης 

της σύμβασης για έξι (6) επιπλέον μήνες, με αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου σύμφωνα με την ως άνω προϋπολογισθείσα δαπάνη.  Τμήμα 2 είναι 

δύο (2) έτη, αρχόμενη από την υπογραφή της και με δικαίωμα προαίρεσης το οποίο 
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συνίσταται σε δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, με 

αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με την ως άνω 

προϋπολογισθείσα δαπάνη.») 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας λόγω εκτιμώμενης αξίας και 

χρόνου αποστολής προς δημοσίευση, στην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ εμπροθέσμως 

και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκείται εκ του αποδεκτού προσφεύγοντος, την 16-

7-2021 Προσφυγή κατά της από 9-7-2021 κοινοποιηθείσας εκτελεστής πράξης 

περάτωσης σταδίων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών, καθ’ ο μέρος αποκλείστηκε η προσφορά του προσφεύγοντος, ομοίως 

εμπροθέσμως και μετ’ εννόμου συμφέροντος, κατόπιν της από 19-7-2021 

κοινοποίησης της προσφυγής, ασκείται η από 26-7-2021 Παρέμβαση εκ του 

πρώτου αποδεκτού στα ανωτέρω τμήματα μειοδότη, παρεμβαίνοντος. Η 

αναθέτουσα υποβάλλει τις από 2-8-2021 Απόψεις της. Επομένως, η προσφυγή και 

η παρέμβαση πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξετασθούν περαιτέρω κατ’ 

ουσία. 

3. Επειδή, ο προσφεύγων απεκλείσθη με την ακόλουθη αιτιολογία κατά την 

προσβαλλομένη «Για τον οικονομικό φορέα …………………………., συμμετέχων 

για το Τμήμα 1 (Κτήριο Β1) και Τμήμα 2 (Κτήριο Β2), την απόρριψη της οικονομικής 

του προσφοράς και για τα δύο τμήματα, ως μη σύμφωνη με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της υπ’ αριθ. …………….. Διακήρυξης  και  ειδικότερα  για  τον  λόγο  

ότι,  σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  στο  υπ’ αριθμόν  3  Πρακτικό,  τόσο  για  

το  Τμήμα  1  (Κτήριο  Β1)  όσο  και  για  το  Τμήμα  2  (Κτήριο  Β2) έχει υπολογίσει 

σε αυτή σταθερό ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς ύψους 22,54% για όλη τη διάρκεια  

του  συμβατικού  χρόνου,  ενώ  ήταν  ήδη  γνωστό,  κατά  το  χρόνο  σύνταξης  και 

υποβολής των προσφορών, ότι το ποσοστό αυτό θα είναι διαφορετικό, βάσει των 

ισχυουσών  νομοθετικών  διατάξεων,  και  συγκεκριμένα  υψηλότερο  από  το  

22,54%  για  το διάστημα από τις 01/01/2022 και έπειτα.». Κατά τον δε όρο 1.3 της 

διακήρυξης ορίζεται ότι «Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με 

δικαίωμα προαίρεσης. Ειδικότερα η διάρκεια της σύμβασης για το: Τμήμα 1 είναι 

δύο (2) έτη, αρχόμενη από το 4ο τρίμηνο του 2021 και με δικαίωμα προαίρεσης το 

οποίο συνίσταται σε δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για έξι (6) επιπλέον 

μήνες, με αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με την ως άνω 

προϋπολογισθείσα δαπάνη.  Τμήμα 2 είναι δύο (2) έτη, αρχόμενη από την 



Αριθμός Απόφασης: 1485/2021 

 4 

υπογραφή της και με δικαίωμα προαίρεσης το οποίο συνίσταται σε δυνατότητα 

παράτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, με αντίστοιχη αύξηση του 

οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με την ως άνω προϋπολογισθείσα δαπάνη.». 

Πλην όμως, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4670/2020 με τίτλο Ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις ορίζεται ότι: « Από την 1η Ιουνίου 2020 

στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών 

μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως: 1. Κατά 0,75 

ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση 

επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο 

ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας 

διαμορφώνεται σε 4,25 % και κατανέμεται 2,69 % στον εργοδότη και 1,56 % στον 

εργαζόμενο. 2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του 

Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του 

άρθρου 34 παρ. 4 περίπτωση β` του ν. 4144/2013 (Α` 88), η οποία μειώνεται από 

την εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, περίπτωση β`, εδάφιο 

α` του ν.δ. 2963/1954 (Α` 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του 

εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ ΕΛΕΚΠ 

διαμορφώνεται σε 1,20 % και κατανέμε-ται 0,85 % υπέρ πρώην ΟΕΚ (ν.δ. 

2963/1954) και 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α` 246 και άρθρο 7 του ν. 

3144/2003, Α` 111).». Περαιτέρω, στην Εγκύκλιο ΕΦΚΑ 31/2020 με θέμα «Μείωση 

από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους 

απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

48 του Ν.4670/2020», περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι «Κ.Π.Κ._ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (με τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1/6/2020), μεταξύ 

των οποίων και ΚΠΚ 105. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 31, με καταρχήν, βλ. 

κατωτέρω, ισχύ μέχρι 31-12-2021, του ν.4756/2020 Μείωση ασφαλιστικών 

εισφορών εργοδότη-εργαζοµένου ορίζεται ότι «Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι 

ασφαλιστικές εισφορές των µισθωτών εργαζοµένων σε φορείς εκτός δηµόσιων 

υπηρεσιών, αποκεντρωµένων διοικήσεων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και νοµικών 

προσώπων αυτών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και νοµικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, µειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες 

µονάδες από το ύψος που είχε διαµορφωθεί την 1η.6.2020, ως ακολούθως : α) 
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Κατά 1,85 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η 

µείωση επιµερίζεται κατά 1,49 πµ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πµ 

στο ασφάλιστρο του εργαζοµένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας 

διαµορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέµεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και 

κατά 1,2 % στον εργαζόµενο. β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) των 

ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασµού για την εφαρµογή Κοινωνικών 

Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 

88), η οποία µειώνεται κατά 0,12 πµ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού 

Λογαριασµού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 

(Α΄122) και κατά 0,18 πµ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού 

Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης 

(Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό 

ασφάλιστρο της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαµορφώνεται 

σε 0,16 % και κατανέµεται ως εξής: βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του 

Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 

Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. ββ) 

Εισφορά εργαζοµένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας 

(Ε.Κ.Λ.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 2224/1994. γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες 

µονάδες (πµ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασµού για την εφαρµογή 

Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 

4144/2013, η οποία µειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο 

εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α΄ 195), και αφορά 

αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόµενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του 

εργαζοµένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αφορά 

ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α΄ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, 

Α΄ 111)…. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την 31η.12.2021. …». 

Επομένως, από το ισχύον κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς κανονιστικό 

πλαίσιο του διαγωνισμού, δεν ρυθμίζεται το ύψος του ποσοστού των ασφαλιστικών 

εισφορών κατά τα έτη 2022 και 2023, της καταρχήν διαρκείας της σύμβασης ούτε 

για το έτος 2024, της προβλεπόμενης προαιρετικής και υποθετικής σε κάθε 

περίπτωση παράτασης, ενώ προδήλως ουδείς δύναται κατά πάντα χρόνο να 

προκαταβάλει τον κανονιστικό νομοθέτη ως προς τον καθορισμό του ύψους του 

ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών για τα επόμενα αυτά έτη. Ως εκ τούτου, δεν 
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δύναται να υποστηριχθεί ότι κατά τα έτη 2022 και 2023, αλλά ούτε για το 2024, το 

ύψος του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών θα ανέρχεται μετά βεβαιότητας σε 

24,81%, και επί τη βάσει παραδοχής -και όχι βεβαιότητος- περί το μέλλοντα νόμο 

να αποκλείσει νομίμως προσφορά σε διαγωνισμό. Περαιτέρω, η διακήρυξη δεν 

περιλαμβάνει καμία ρύθμιση ως προς το ζήτημα του ύψους του ποσοστού των 

ασφαλιστικών εισφορών. Συνεπώς, δοθέντος ότι το αντικείμενο της σύμβασης 

καταλαμβάνει και τα έτη 2022 και 2023, αλλά ακόμη και για την μονοετή προαίρεση, 

το έτος 224, , συντρέχει εν προκειμένω ασάφεια του κανονιστικού πλαισίου του 

διαγωνισμού ως προς τον υπολογισμό του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών 

κατά τα εν λόγω έτη, η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό 

διαγωνιζόμενου, διότι τυχόν ασάφειες των εγγράφων της σύμβασης δεν μπορούν 

να ερμηνεύονται εις βάρος των διαγωνιζομένων (βλ. ad hoc ΑΕΠΠ 616/2021). 

Επομένως, ενόψει της προεκτεθείσας ασάφειας του κανονιστικού πλαισίου του 

διαγωνισμού ως προς το ζήτημα του ύψους του ποσοστού των ασφαλιστικών 

εισφορών, δεν δύναται να υποστηριχθεί βασίμως ότι ο εκ μέρους της αναθέτουσας 

υπολογισμός στην οικονομική της προσφορά των ασφαλιστικών εισφορών κατά τα 

έτη 2022 και 2023, ως και για το 2024, με ποσοστό 22,54% είχε ως αποτέλεσμα η 

οικονομική της προσφορά να υπολείπεται του νόμιμου εργατικού κόστους και άρα 

δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού ερειδόμενος σε παράβαση της ισχύουσας 

εργατικής νομοθεσίας. Και τούτο διότι όπως βάσιμα αναφέρει ο προσφεύγων, δεν 

νοείται εν προκειμένω παράβαση της εργατικής νομοθεσίας εφόσον κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς δεν προβλεπόταν στον νόμο το ποσοστό ασφαλιστικών 

εισφορών που ήθελε ισχύσει κατά τα έτη 2022 και 2023, ως και για το έτος 2024. 

Και ειδικά δεν προβλεπόταν στον νόμο ότι από 1-1-2022 και μετά οι εισφορές θα 

επανέρχονταν στο προγενέστερο των μειώσεων αρχικό αυξημένο ποσοστό τους, 

καθώς ουδείς μπορεί κατά πάντα χρόνο να προκαταβάλει την νομοθετική βούληση. 

Ειρήσθω δε εν παρόδω, ότι ήδη κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας 

απόφασης, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς της αναθέτουσας με τους οποίους 

αβασίμως προεξοφλήθηκε η κατάργηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών 

για το έτους 2022, στην πραγματικότητα όμως εν τέλει αντιθέτως παρατάθηκε για 

ολόκληρο το έτος 2022 η ισχύουσα μέχρι 31-12-2021 μείωση των εισφορών 

σύμφωνα με τον νόμο Ασφαλιστική Μεταρρύθµιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή 

κεφαλαιοποιητικού συστήµατος προκαθορισµένων εισφορών στην επικουρική 
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ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταµείου Επικουρικής 

Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις, που ψηφίστηκε στην 

ΡΠΒ 2-9-2021 Συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής, άρθ. 81 Παράταση µείωσης 

ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου - Τροποποίηση του άρθρου 31 

του ν. 4756/2020 Στο άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), τροποποιείται η παρ. 3 

ως προς τη διάρκεια ισχύος, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 31 διαµορφώνεται ως 

εξής: «Άρθρο 31 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζοµένου 1. Από 

την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των µισθωτών εργαζοµένων σε 

φορείς εκτός δηµόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωµένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθµού και νοµικών προσώπων αυτών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και 

νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, µειώνονται κατά 

τρεις (3) ποσοστιαίες µονάδες από το ύψος που είχε διαµορφωθεί την 1η.6.2020, 

ως ακολούθως: α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) των ασφαλίστρων υπέρ 

κλάδου ανεργίας. Η µείωση επιµερίζεται κατά 1,49 πµ στο ασφάλιστρο του εργοδότη 

και κατά 0,36 πµ στο ασφάλιστρο του εργαζοµένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ 

ανεργίας διαµορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέµεται κατά 1,2 % στον 

εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόµενο. β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) 

των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασµού για την εφαρµογή Κοινωνικών 

Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 

88), η οποία µειώνεται κατά 0,12 πµ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού 

Λογαριασµού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 

(Α΄122) και κατά 0,18 πµ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού 

Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης 

(Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό 

ασφάλιστρο της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαµορφώνεται 

σε 0,16 % και κατανέµεται ως εξής: βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του 

Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης 

(Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. ββ) Εισφορά 

εργαζοµένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 2224/1994. γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες µονάδες (πµ) 

των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασµού για την εφαρµογή Κοινωνικών 

Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η 

οποία µειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β΄ 
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της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α΄ 195), και αφορά αποκλειστικά 

ασφάλιστρο του εργαζόµενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζοµένου υπέρ 

Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαµορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην 

ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α΄ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α΄ 111). 2. Από την 

εισφορά της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του 

Ε.Λ.Ε.Κ.Π. όπως αυτή διαµορφώνεται µε βάση τις διατάξεις της περ. β), αποδίδεται 

πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό 

Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

(ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν 

ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν µε τη συµµετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, 

του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση 

του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού τριάντα πέντε 

τοις εκατό (35%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον 

e-ΕΦΚΑ για λογαριασµό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθµού απόδοσης 

αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παρ. 10 του 

άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄188). 3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν 

µέχρι την 31η.12.2022. Επομένως, για τους λόγους αυτούς η μόνη βάση 

αποκλεισμού του προσφεύγοντος κατά την προσβαλλομένη, πρέπει να ακυρωθεί 

(βλ. και ad hoc ΑΕΠΠ 616/2021 πλειοψηφούσα γνώμη Ι. Θεμελή, Μ. Κανάβα, 

ΑΕΠΠ 1416/2021 Εισηγήτρια Μ. Κανάβα). 

4. Επειδή, κατ’ αποτέλεσμα των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η 

προδικαστική προσφυγή. Να απορριφθεί η Παρέμβαση. Να ακυρωθεί αντιστοίχως η 

προσβαλλομένη, καθ’ ο μέρος απέκλεισε τον προσφεύγοντα από τα τμήματα Β1-Β2 

της διαδικασίας.  

5. Επειδή, ύστερα από την αμέσως προηγούμενη σκέψη πρέπει να επιστραφεί 

το παράβολο. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή. 

Απορρίπτει την Παρέμβαση. 
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Ακυρώνει την με αρ. πρωτ. ………….. απόφαση του Τμήματος Διαγωνισμών 

και Συμβάσεων της αναθέτουσας, καθ’ ο μέρος απέκλεισε τον προσφεύγοντα στα 

τμήματα Β1-Β2 της διαδικασίας. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 24-8-2021 και εκδόθηκε στις 13-8-2021 

αυθημερόν. 

Η Απόφαση υπογράφεται από την κατά τον χρόνο έκδοσης της, Πρόεδρο του 

Κλιμακίου. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΕΙΡΗΝΗ ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 

 


