
 
 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας 
προκηρύσσει μια θέση Παιδοκόμου (Νηπιαγωγού ή/και Βρεφοκόμου). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει : 

1. Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους (να επισυνάπτεται δελτίο 
ταυτότητας). 

2. Να είναι άτομα σωματικά, διανοητικά και ψυχικά υγιή για να αναλάβουν την ευθύνη της 
παροχής υπηρεσιών και φροντίδας στα παιδιά. Η καταλληλότητά τους πρέπει να 
βεβαιώνεται κατά την πρόσληψή τους µε ιατρικό πιστοποιητικό και γενικές αναλύσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων αιματολογικών εξετάσεων για μεταδοτικές ασθένειες και έκθεση 
ακτινογραφίας θώρακος όλων των µελών του προσωπικού του Βρεφοπαιδοκομικού 
Σταθμού (δεν απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης). 

3. Να έχουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, το οποίο εκδίδεται από τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας και με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε 
χρόνο, αναφορικά με αδικήματα που σχετίζονται με έλλειψη τιμιότητας ή λόγω ηθικής 
αισχρότητας ή ποινικά αδικήματα κατά παράβαση του άρθρου 210 του Ποινικού Κώδικα 
(Κεφ.154) ή ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, 
πλαστογράφηση, συκοφαντική δυσφήμιση, παραχάραξη, εκ δόλου σωματική βλάβη, 
παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών (δεν απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης).  

4. Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

5. Να μιλούν την Ελληνική ως πρώτη τους γλώσσα.  

Για την κάλυψη της θέσης απαιτούνται: 

1. Αίτηση εργασίας.  
2. Σύντομη έκθεση που να επεξηγεί (α) τους λόγους που επιθυμούν να εργαστούν στον 

Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό και (β) τι θεωρούν ότι έχουν να προσφέρουν στον 
Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό. 

3. Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή/και συνδυασμός των θεμάτων αυτών: Προδημοτική Εκπαίδευση, Βρεφονηπιακή 
Εκπαίδευση. Επισημαίνεται ότι δεκτές μπορούν να γίνουν και αιτήσεις από άτομα τα οποία 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο (έως τον Σεπτέμβριο 2021) της απόκτησης του πτυχίου τους 
ή άλλου τίτλου συναφές με το αντικείμενο της θέσης    

4. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
5. Πιστοποίηση επάρκειας Γνώσης Η/Υ. Βασικές γνώσεις: Γνώση και εξοικείωση στον  χειρισμό 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου και κυρίως ανοιχτού λογισμικού επεξεργασίας 
κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσίασης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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∆εξιότητες/Ικανότητες: 

• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 

• Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων 

• Ικανότητα συνεργασίας 

• Οργανωτική και Διοικητική ικανότητα 

• Ομαδική εργασία 

• Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία 

• Επικοινωνία. 
 
Εμπειρία: 

Εµπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, η οποία θα πιστοποιείται από τις σχετικές 
βεβαιώσεις εργοδότησης και μια συστατική επιστολή, θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
 
Αντικείμενο θέσης Παιδοκόμου 

Ο Παιδοκόμος (νηπιαγωγός ή/και βρεφοκόμος) του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού 
Σταθμού Μαραθάσας θα πρέπει να συνεργάζεται με τη Διοικούσα Επιτροπή, το Διευθύνον 
πρόσωπο, τους άλλους παιδοκόμους, τα παιδιά και τους γονείς για την εύρυθμη λειτουργία του 
Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας 
του Σταθμού. Ειδικότερα ο Παιδοκόμος: 

1. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ημερήσιου προγράμματος, την προστασία των 
νηπίων, την καθαριότητα των τμημάτων στα οποία εργάζεται. 

2. Έχει την αποκλειστική ευθύνη της επιτήρησης των παιδιών του τμήματός του. 
3. Ασχολείται με την εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών του τμήματός του. Φροντίζει για 

την ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη των μικρών παιδιών, τα βοηθά να κατανοήσουν 
βασικές έννοιες αντίληψης του κόσμου που τα περιβάλλει και παράλληλα και τα ασκεί στο 
συντονισμό των κινήσεών τους. Για το σκοπό αυτό δημιουργεί στο χώρο του σταθμού ένα 
εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα για τα παιδιά, χρησιμοποιώντας το 
παιχνίδι, το τραγούδι, την απαγγελία, τη διήγηση, το χορό, τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία. 
Επίσης, παρακολουθεί τα παιδιά την ώρα του παιχνιδιού και του φαγητού, με σκοπό να 
συνηθίσουν στην τάξη και στην καθαριότητα και να προσαρμοστούν στην ομαδική ζωή. 

4. Βοηθά τα φιλοξενούµενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατοµικών τους αναγκών. 
Παρακολουθεί τη διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή 
τους.  

5. Έχει καθήκον να βοηθά το παιδί να κατανοήσει την έννοια της ομάδας, να ενταχθεί σε αυτήν, 
να μάθει να συνεργάζεται, να δημιουργεί και να συναγωνίζεται ευγενικά με τους 
συνομηλίκους του. Το ομαδικό παιχνίδι, η ατομική δημιουργία, η πνευματική άσκηση και η 
ψυχαγωγία αποτελούν τα βασικά μέσα που χρησιμοποιεί στην εκπαιδευτική του 
δραστηριότητα. 

6.  
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7. Ενημερώνει τους αρμοδίους και τον/την Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά µε την υγεία 

των παιδιών περιστατικό.  
8. Λόγω της άμεσης επαφής του µε τα παιδιά, προσφέρει σε αυτά µε υπομονή και στοργή όλες 

τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να 
δημιουργήσουν σε αυτά ικανότητα συγκέντρωσης και αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον 
εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε 
λόγο δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία, η προσβολή της 
προσωπικότητάς τους και η σωματική τιμωρία.  

9. Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις καθυστερήσεις 
παιδιών στην προσέλευσή τους ή στις απουσίες τους.  

10. Ενημερώνει τους γονείς για τις δραστηριότητες των παιδιών και εκδηλώσεις του Σταθμού. 
11. Ενημερώνει µία (1) φορά το μήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού 

τους και διατηρεί αρμονική σχέση και µε τους δύο (2) γονείς.  
12. Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράμματος µε 

είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κ.λπ.).  
13. Οφείλει να συνεργάζεται με τον επιστημονικά υπεύθυνο και την επιστημονική επιτροπή.  
14. Ο Παιδοκόμος που θα επιλεγεί σε συγκεκριμένο τμήμα του Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού 

δύναται να υποστηρίζει τους παιδοκόμους άλλων τμημάτων. 

Τόπος Εργασίας - Ωράριο - Περίοδος Εργασίας 

Ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός βρίσκεται στην κοινότητα Καλοπαναγιώτη και ο Παιδοκόμος θα 
πρέπει να μεριμνά να βρίσκεται στον χώρο εργασίας του τις ημέρες και ώρες που απαιτεί το 
πρόγραμμα. Το ωράριο εργασίας του Παιδοκόμου είναι 40 ώρες. 
 
Το πρόγραμμα εργασίας θα ετοιμάζεται από το Διευθύνον Πρόσωπο και ορίζεται από Δευτέρα 
έως Παρασκευή μεταξύ των ωρών 6.30π.μ. - 18.00μ.μ. και κάθε δεύτερο Σάββατο από τις 7.30 - 
16.30. Η κανονική λειτουργία του προγράμματος απαιτεί την παρουσία του Παιδοκόμου 
καθημερινά για συνεχές ωράριο (5 έως 7 ώρες) - πρωινή ή απογευματινή ζώνη. Με βάση τις 
ανάγκες του προγράμματος ενδέχεται να αποφασιστεί από τη Διοικούσα Επιτροπή η παροχή 
υπηρεσιών για μεμονωμένες Κυριακές του χρόνου (σε κάθε περίπτωση αν απαιτηθεί δεν θα 
ξεπερνά ανά τρίμηνο τις δύο Κυριακές). Σε αυτή την περίπτωση είτε θα γίνει προσαρμογή του 
προγράμματος, για να μην ξεπεραστούν οι εργάσιμες ώρες, είτε το πρόσθετο ωράριο θα 
θεωρηθεί ως υπερωρία. Επιπρόσθετα ο Παιδοκόμος θα εργάζεται με υπερωριακή απασχόληση 
όποτε χρειαστεί, ανάλογα με το πρόγραμμα του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού 
Μαραθάσας. Ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός θα παραμένει ανοικτός καθόλη τη διάρκεια του 
έτους, ενώ δε θα λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών.  
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Ως εκ τούτου το προσωπικό του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας θα 
εργάζεται όλους τους μήνες του χρόνου τόσο για την εφαρμογή του κανονικού προγράμματος 
λειτουργίας, όσο και των πιο κάτω ειδικών προγραμμάτων: 

1. Προγράμματα Εορτών: Παρακολούθηση μαθημάτων από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η 
Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Παρασκευή Διακαινησίμου. 

2. Σχολικές Αργίες: Θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης για τα παιδιά που φοιτούν σε 
Δημόσια σχολεία κατά τις Σχολικές Αργίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις Δημόσιες 
αργίες (π.χ. η 11η Ιουνίου - Αποστόλου Βαρνάβα) νοουμένου ότι αυτές δεν συμπίπτουν με 
Κυριακή σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού. 

3. Θερινή Περίοδος: Κατά τη θερινή περίοδο οπότε το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και η 
Προδημοτική είναι κλειστά - δηλαδή από την Πέμπτη πριν από την προτελευταία 
Παρασκευή του Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή πριν από τη δεύτερη Δευτέρα του 
Σεπτεμβρίου (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες),  

4. Πρόγραμμα Αυγούστου. Κατά τον μήνα Αύγουστο ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός θα 
λειτουργεί με ειδικό πρόγραμμα καθημερινά περιλαμβανομένης της Κυριακής με εξαίρεση 
επτά ημερολογιακών ημερών στις οποίες θα περιλαμβάνεται η αργία της 15ης Αυγούστου, 
περίοδος όπου ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός θα είναι κλειστός.  

Κριτήρια επιλογής του Παιδοκόμου Νηπιαγωγού – Βρεφοκόμου του Περιφερειακού 
Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας 

Προϋποθέσεις επιλογής: 

1. Επιλέγεται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία 
που διατυπώνεται παρακάτω.  

2. Υποψήφιοι για τη θέση του Παιδοκόμου, είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αντίστοιχου τμήματος ή ο υποψήφιος για τη θέση είναι βρεφοκόμος με αντίστοιχο πτυχίο 
όπως περιγράφεται παραπάνω που έχει εξάμηνη προϋπηρεσία ως συμβασιούχος ή ως 
αναπληρωτής σε ανάλογη θέση.  

3. Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση παιδοκόμου θα αποτελεί πλεονέκτημα.  
4. Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος παιδαγωγικών πεδίων ή βεβαίωση φοίτησης σε 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο της θέσης θα αποτελεί 
πλεονέκτημα.  

5. Πρόσθετη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.  
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Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου συνάγεται από: 

1. την επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από το 
βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων του υποψηφίου.  

2. την υπηρεσιακή κατάσταση, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα 
αποδεικτικά των προσόντων του και τη συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από 
τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και τη διακεκριμένη δράση και τη συμμετοχή 
του υποψηφίου σε καινοτόμες δραστηριότητες. Για την εκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, 
ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση του υποβάλει σχετικό φάκελο. 

3. την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την 
προφορική συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής επιλογής. 

Αποκλεισμός 

Η αρμόδια επιτροπή επιλογής μπορεί με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να 
αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο ο οποίος από τη συνέντευξη 
διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων Παιδοκόμου του 
Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας. 

Δικαίωμα Ένστασης 

Οι υποψήφιοι για την παρούσα θέση έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της επιτροπής επιλογής 
μέσα σε δεκαπενθήμερη προθεσμία και αρχίζει από την ανάρτηση του προσωρινού αξιολογικού 
πίνακα των υποψηφίων Παιδοκόμων του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού 
Μαραθάσας. 
  
Η επιλογή των Παιδοκόμων Νηπιαγωγών - Βρεφοκόμων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 
επιλογής με βάση τον τελικό αξιολογικό πίνακα. Ο επιλεγείς παιδοκόμος τοποθετείται στη θέση 
του νηπιαγωγού ή/ και βρεφοκόμου με απόφαση της επιτροπής επιλογής.  

Σύμβαση Εργασίας και Απολαβές  

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής η εργοδότηση θα γίνει με γραπτή σύμβαση 
εργασίας μεταξύ της Διοικούσας Επιτροπής και των εργοδοτούμενων στον Σταθμό, βασισμένη 
στις παρούσες οδηγίες. Σε αυτό το στάδιο, ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός θα ορισθεί από τη 
Διοικούσα Επιτροπή. Η ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης θα καθαριστεί με βάση την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει 
ισχύ μέχρι την 31η Αυγούστου 2022. Στην περίοδο αυτή περιλαμβάνεται τρίμηνη δοκιμαστική 
περίοδος. Με τη λήξη της σύμβασης μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα, νοουμένου ότι η 
Διοικούσα Επιτροπή, στη βάση της αξιολόγησης του Επιστημονικού Συμβουλίου, κρίνει το έργο 
του εργοδοτούμενου ως επαρκές και αυτός επιθυμεί να παραμείνουν στη θέση. 
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Αξιολόγηση και επιθεώρηση 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και το Επιστημονικό Συμβούλιο θα μεριμνούν για την αξιολόγηση 
της εφαρμογής του προγράμματος Αγωγής και Φροντίδας, καθώς και της λειτουργίας του 
Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας. Αυτοί ή εξουσιοδοτημένα από 
αυτούς άτομα θα εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του Σταθμού κατά τον χρόνο τον οποίο 
λειτουργεί, για καθοδήγηση, επιθεώρηση και αξιολόγηση. Μετά την επιθεώρηση συντάσσεται 
εμπεριστατωμένη έκθεση η οποία καταχωρείται στον φάκελο του Εργοδοτούμενου, ο οποίος 
θα διατηρείται στο αρχείο του Επιστημονικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, θα συντάσσεται 
ετήσια έκθεση προκαθορισμένης αξιολόγησης και τουλάχιστον μια έκτακτη επιθεώρηση. Αν 
διαπιστωθεί ότι παιδοκόμος ή άλλος εργοδοτούμενος δεν εργάζεται επιμελώς ή ότι είναι 
ανεπαρκής στην εργασία του ή συμπεριφέρεται κατά τρόπο ο οποίος δημιουργεί προβλήματα, 
ενημερώνεται γραπτώς τόσο ο ίδιος, όσο και η Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή, 
αφού διερευνήσει το θέμα σε συνεννόηση με το Επιστημονικό Συμβούλιο, θα προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες αφορούν γραπτή επίπληξη/προειδοποίηση προς 
συμμόρφωση, έως και τερματισμό της σύμβασης. Η αξιολόγηση της εργοδοτούμενης θα 
συζητείται κατ’ έτος σε προκαθορισμένη συνεδρία του Επιστημονικού Συμβουλίου, η οποία θα 
ενημερώνει ή/και θα προβαίνει σε συστάσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή.  
 


