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Αρ. Πρωτ. 215

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ UNESCO
Έσονηαρ ςπότη:
Σην ΤΠΑΤΔ 14023/ΕΤΘΤ 521 όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει
Σην ςπ. απ. 25/10/2013 απόθαζη ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος Κένηπος UNESCO έγκπιζηρ
ςλοποίηζηρ ηος έπγος με ηίηλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΜΕ
ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
ηην ππόζλητη με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος ζςνολικά 2 αηόμυν, για
ηην κάλςτη ηυν αναγκών ςλοποίηζηρ ηος έπγος «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE
SERVICES» ΜΔ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ IPA
ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΛΛΑΓΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΤΓΚΟΛΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 2007-2013».
Σο ππόγπαμμα επικενηπώνεηαι ζηην ανάπηςξη ηηρ επένδςζηρ ζηο ανθπώπινο κεθάλαιο μέζυ ηηρ
πποώθηζηρ ενόρ ςποζηηπικηικού διαζςνοπιακού πεπιβάλλονηορ για μια καλύηεπη πποζσολική
εκπαίδεςζη. Σο έπγο ππουθεί ζςνεπγαζίερ μεηαξύ διαθοπεηικών ηομέυν / κλάδυν ζε διαζςνοπιακό
με ζκοπό ηην εξεύπεζη ηπόπυν για ηη βεληίυζη ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ πποζσολικήρ
ηλικίαρ και ηη μεηαθοπά ηεσνογνυζίαρ έηζι ώζηε να ςπάπξει βεληιυμένη ποιόηηηα ζηην παποσή
πποζσολικών ςπηπεζιών με ηην ειζαγυγή νέυν, καινοηόμυν και ελκςζηικών εκπαιδεςηικών
μεθόδυν και πποζεγγίζευν.
Σο ανηικείμενο επγαζίαρ ηυν θέζευν είναι η διενέπγεια πποληπηικών εξεηάζευν ζε παιδιά
πποζσολικήρ και ζσολικήρ ηλικίαρ ζύμθυνα με ηιρ διαδικαζίερ πος θα πποβλέπονηαι ζηα
ππυηόκολλα ςγείαρ πος θα παπασθούν από ηην ςλοποίηζη δπάζηρ ηος ίδιος έπγος (δπάζη 4.2,
παπαδοηέο 4.2.2), καθώρ και η ζςμπλήπυζη και παπάδοζη ηυν ανηίζηοισυν ενηύπυν εξέηαζηρ και
επυηημαηολογίυν πος θα παπασθούν από ηην ςλοποίηζη δπάζηρ ηος ίδιος έπγος (δπάζη 4.1,
παπαδοηέο 4.1.2) ηα οποία θα ηοςρ παπέσει ηο κένηπο ΟΤΝΕΚΟ.
Οι ςπηπεζίερ θα παπέσονηαι ζε οικιζμούρ ηυν νομών Πέλλαρ, Φλυπίνηρ, εππών και Κιλκίρ, για ηιρ
οποίερ θα ππαγμαηοποιείηαι μεηάβαζη και επιζηποθή ζηη βάζη ηος κένηπος με όσημα πος θα
διαηεθεί από ηο κένηπο. Οι θέζειρ επγαζίαρ αθοπούν ζηη ζύνατη ζύμβαζηρ ιδιυηικού δικαίος
οπιζμένος σπόνος και ζςγκεκπιμένα διάπκειαρ 8 μηνών, και οι απαζσολούμενοι θα αμείβονηαι υρ
υπομίζθιοι ζύμθυνα κείμενη νομοθεζία.
ηοςρ πίνακερ πος ακολοςθούν αναθέπονηαι ηα άηομα πος θα πποζληθθούν ανά δπάζη, ειδικόηηηα και
διάπκεια ζύμβαζηρ, απιθμό αηόμυν και ηα ανηίζηοισα απαιηούμενα ηςπικά πποζόνηα:

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά δράζη)
Γράζη / Παραδοηέο

4.4 / 4.4.2

4.4 / 4.4.2

Διδικόηηηα
Ιαηρός (1 παιδίαηρος)

Οδονηίαηρος (1 οδονηίαηρος)

τέζη εργαζίας

Γιάρκεια
ζύμβαζης

Αριθμός
αηόμων

Σύμβαζη εργαζίας
ιδιωηικού δικαίοσ
οριζμένοσ τρόνοσ

8

1

Σύμβαζη εργαζίας
ιδιωηικού δικαίοσ
οριζμένοσ τρόνοσ

8

1

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά ειδικόηηηα)
Διδικόηηηα

Ιαηρός

Οδονηίαηρος

Σίηλος ζποσδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
Άδεια άζκηζης ιαηρικού επαγγέλμαηος.
β) Πηστίο ή δίπλωμα Ιαηρικής ΑΕΙ ή ηο ομώνσμο πηστίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π.
(ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) ηης ημεδαπής ή ιζόηιμος ηίηλος ανηίζηοιτης
ειδικόηηηας ζτολών ηης ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ) Βεβαίωζη ιδιόηηηας μέλοσς Ιαηρικού Σσλλόγοσ.
δ) Άδεια τρηζιμοποίηζης ηίηλοσ Ιαηρικής ειδικόηηηας Παιδιαηρικής
ε) Εκπλήρωζη ηης Υποτρεωηικής άζκηζης σπηρεζίας Υπαίθροσ,
αποδεικνσόμενης με βεβαίωζη ηοσ Υποσργείοσ Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωζη ηοσ ίδιοσ Υποσργείοσ όηι δεν απαιηείηαι.

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
Άδεια άζκηζης ιαηρικού επαγγέλμαηος.
β) Πηστίο ή δίπλωμα Ιαηρικής ΑΕΙ ή ηο ομώνσμο πηστίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π.
(ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) ηης ημεδαπής ή ιζόηιμος ηίηλος ανηίζηοιτης
ειδικόηηηας ζτολών ηης ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ) Βεβαίωζη ιδιόηηηας μέλοσς Ιαηρικού Σσλλόγοσ.
δ) Άδεια τρηζιμοποίηζης ηίηλοσ Ιαηρικής ειδικόηηηας Οδονηιαηρικής
ε) Εκπλήρωζη ηης Υποτρεωηικής άζκηζης σπηρεζίας Υπαίθροσ,
αποδεικνσόμενης με βεβαίωζη ηοσ Υποσργείοσ Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωζη ηοσ ίδιοσ Υποσργείοσ όηι δεν απαιηείηαι.

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να αποζηέλλοςν ηο βιογπαθικό ηοςρ, ζςνοδεςόμενο απαπαιηήηυρ από
επιζηολή ενδιαθέπονηορ με ζαθή αναθοπά ζηη δπάζη / παπαδοηέο, ειδικόηηηα ηηρ θέζηρ για ηην
οποία αιηούνηαι, από ηην Σπίηη 1/4/2014 έυρ και ηην Σπίηη 15/4/2014 ζηα γπαθεία ηος Κένηπος
ΟΤΝΕΚΟ, Πλούηυνορ 30 & Γ. Παπανδπέος, 54655 Θεζζαλονίκη, αςηοπποζώπυρ (ΔΕ-ΠΑ ώπερ
11:00-13:00) ή μέζυ ζςζηημένηρ επιζηολήρ ΕΛΣΑ.
Η ΠΡΟΔΓΡΟ

