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Νίκαια 02/07/2020
Αριθμ. Πρωτ…464..
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 14/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Μερικής Απασχόλησης για την υλοποίηση της πράξης
«Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Πειραιά: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο με κωδικό MIS
5003451 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»
Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την Προγραμματική Περίοδο 2014 –2020 (ΦΕΚ 265/Α'/23–12–2014), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4430/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/01–11–2016) Υπουργική Απόφαση
με θέμα " Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/ 31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822)
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων".
4. Την με αρ. πρωτ. ορθή επαν. 4069/04-10-2016 (Κωδικός: ΑΤ028 / ΑΔΑ: Ψ3ΑΔ7Λ7-5Υ3 'Έκδοση 1/0)
Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προς τους οικείους Δυνητικούς Δικαιούχους για την
υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014 – 2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09,
καθώς και την 1η Τροποποίησή της με αρ. πρωτ. ορθή επάν. 5340/19-12-2016 (Κωδικός: ATT028 /
ΑΔΑ: ΩΟΙΓ7Λ7-9ΡΘ/ Έκδοση: 2/0).
5. Τον υπ’ αριθμ. 4196/13-12-2017 οριστικός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων
6. Την με αριθμ. πρωτ. Α.Π. 233/02-03-2018: Ένταξη της Πράξης «ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΑΚΗΑ) ΚΑΙ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003451 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
7. Το καταστατικό του φορέα Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων
8. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων
9. Την υπ’ αριθμ. 33/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου με θέμα: «Πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση
της Πράξης ««ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΑΚΗΑ) ΚΑΙ
ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
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Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μερικής απασχόλησης με συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη
αναγκών για την υλοποίηση της πράξης «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Πειραιά: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας
Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο με κωδικό MIS 5003451 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» συνολικής
διάρκειας ένος έτους από την έναρξη λειτουργίας της δομής με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη
λήξη του προγράμματος. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων
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Δομή Νέου Υπνωτηρίου του
Ομίλου για την UNESCO
Πειραιώς και Νήσων στο Δήμο
Πειραιά

ΠΕ ΤΕ ΔΕ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Έως τις 15/07/2021 με
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασής μέχρι τη
λήξη του προγράμματος
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας με πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
(Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών
Επιστημών ή/και Αποθεραπευμένοι πρώην τοξικομανείς απόφοιτοι
αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων του άρθρου 51 του
Ν.4139/2013 (ΦΕΚ 74 Α / 20-3-2013) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα, τουλάχιστον τρία (3) έτη προ έκδοσης της παρούσης με
πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Απολυτήριο τίτλο Λυκείου
2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
3. Εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών, σε αντικείμενο σχετικό με τη
προκυρησσόμενη θέση
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας με πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών
Επιστημών ή/και Αποθεραπευμένοι πρώην τοξικομανείς απόφοιτοι
αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων του άρθρου 51 του
Ν.4139/2013 (ΦΕΚ 74 Α / 20-3-2013) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα, τουλάχιστον τρία (3) έτη προ έκδοσης της παρούσης με
πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Απολυτήριο τίτλο Λυκείου
2. Εμπειρία 1- 3 μηνών, σε αντικείμενο σχετικό με τη προκυρησσόμενη θέση

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για τους 4 πρώτους μήνες ανεργίας και 25 μονάδες
επιπλέον ανά μήνα ανεργίας από τον 5ο μήνα μέχρι τους 12 μήνες:
Μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ανεργίας
και
άνω
Μονάδες
0
0
0
100
125
150
175
200
225
250
275
300
2. ΤΕΚΝΑ ΑΝΗΛΙΚΑ Η ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ* (20 μονάδες για κάθε
προστατευόμενο τέκνο)
Αριθ. τέκνων
1
2
3
4
5
6
…
Μονάδες

20

40

60

80

100

120

…

3. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΓΑΜΟΥ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑ (εφόσον έχει την επιμέλεια τέκνων): 25 μονάδες
επιπλέον εκείνων για τα προστατευόμενα τέκνα του
4. ΑΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ από 50% και άνω: 80 μονάδες
5. ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ που προκύπτει από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες δομές
και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη: 15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40
μήνες)
Μήνες
1
2
3
4
5
….
…
36
37
38
39
40
και άνω
εμπειρίας
Μονάδες
15
30
45
60
75
….
…
540 555 570 585 600
*Διευκρινίσεις:
Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:
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1. τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
a) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
b) είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής
εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
c) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
Τα τέκνα των περιπτώσεων β και γ δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους
εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 €
2. τα τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής
αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 €.
Τα πάσης φύσεως επιδόματα, που χορηγούνται λόγο αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας,
ανικανότητας, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα) δεν συνυπολογίζονται στο
ετήσιο εισόδημα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή
με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
Στο πλαίσιο του έργου βαθμολογείται η ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ που προκύπτει από απασχόληση σε
συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «UNESCOP Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «04/10/2016» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε.,
υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα
ανακοίνωση και το «UNESCOP.Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση
έκδοσης «04/10/2016», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
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Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.
Μη επικυρωμένα δικαιολογητικά δε θα λαμβάνονται υπόψιν και δε θα μοριοδοτούνται
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να έχουν το γνήσιο υπογραφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία
εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «UNESCOP. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης 04/10/2016» και τα Ειδικά Παραρτήματα: UNESCOP Ειδικό
Παράρτημα A1 Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14/03/2018»] να γίνει στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ UNESCOP ΣΜΕ.4 και να την
υποβάλουν, από 6-15/07/2020, ώρες 10.00-14.00 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1 Νίκαια ΤΚ 18454, απευθύνοντάς την στον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς
και Νήσων υπόψιν κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΩΝΙΤΗ ή ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ (τηλ. επικοινωνίας: 2104967757) Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων
των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση
επιλογών απασχόλησης δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην
ανακοίνωση προβλέπονται τόσο επιλογές απασχόλησης κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν
επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και επιλογές απασχόλησης κατηγορίας
ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία
θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των επιλογών απασχόλησης (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που
επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
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ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο www.unescopireas.gr
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων
του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων,
βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου,
πραγματοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και
ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά
φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια
κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων,
μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας)
και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με
δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα
υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη
210 & Θησέως 1 Νίκαια ΤΚ 18454, απευθύνοντάς την στον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως
μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄
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ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το
φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται
απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται
για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την
αιτία αυτή.
Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους
σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από τη
διαχειριστική αρχή είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της
σύμβασης μίσθωσης έργου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «UNESCOP. Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «04/10/2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες
για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ UNESCOP ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με
επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα
με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, και στα
Ειδικά Παραρτήματα: UNESCOP Ειδικό Παράρτημα A1 Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης
«14/03/2018» μέσω του δικτυακού τόπου www.unescopireas.gr

Ο Πρόεδρος του Ομίλου
για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ
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