
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ 
ΜΑΡΑΘΟΚΟΣΜΟΣ 

 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση µιας (1) κενής θέσης Διευθύνοντος Προσώπου µε σύµβαση στον 
Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκοµικό Σταθµό Μαραθάσας - «Μαραθόκοσµος», ο οποίος στεγάζεται στον 
Καλοπαναγιώτη.  
 
Ο ετήσιος ακαθάριστος µισθός θα ανέρχεται µέχρι € 21,635.25 (ανώτατο ποσό), συµπεριλαµβανοµένου και του 13ου 
µισθού, αναλόγως προσόντων και πείρας. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δηµοκρατίας ή πολίτες κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:  
Το Διευθύνον πρόσωπο είναι διοικητικά και παιδαγωγικά υπεύθυνο. Θα πρέπει να συνεργάζεται µε τη Διοικούσα 
Επιτροπή, το υπόλοιπο προσωπικό, τα παιδιά και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων 
και γενικά την εύρυθµη λειτουργία του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκοµικού Σταθµού Μαραθάσας. Ειδικότερα το 
Διευθύνον Πρόσωπο είναι υπεύθυνο:  
1. Για την παρακολούθηση και διευθέτηση όλων των διοικητικών και οικονοµικών θεµάτων του Σταθµού, σε 

συνεργασία µε τη Διοικούσα Επιτροπή (κτίρια και εγκαταστάσεις, προµήθειες και αγορές, µέριµνα για 
εξασφάλιση τροφείων, εισφορών και δωρεών, µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού και των 
παιδιών, σωστή διαχείριση, χρήση και λειτουργία του εξοπλισµού, προβολή του Σταθµού και του έργου του, 
εκπροσώπηση του Σταθµού σε όλες τις σχέσεις του µε τρίτους, µέριµνα για την εξασφάλιση/ανανέωση άδειων/ 
πιστοποιητικών λειτουργίας, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου κ.α.). Εξαιρετικής σηµασίας ζήτηµα 
είναι η διαµόρφωση και γραπτή περιγραφή των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών που αφορούν και 
διασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία του Σταθµού.  

2. Για την παρακολούθηση και διευθέτηση όλων των παιδαγωγικών θεµάτων τα οποία αφορούν τον Σταθµό, µε 
την υποστήριξη του Επιστηµονικού Υπεύθυνου και σε αγαστή συνεργασία µε τους παιδαγωγούς. Στο πλαίσιο 
των καθηκόντων του, το Διευθύνον Πρόσωπο θα είναι υπεύθυνο για τη διαµόρφωση και παρακολούθηση της 
εφαρµογής του ωρολόγιου προγράµµατος, καθώς επίσης  και των ειδικών προγραµµάτων που εφαρµόζονται 
στον Σταθµό, όπως για παράδειγµα τα «Δηµιουργικά Σάββατα», «Καλοκαιρινός Μαραθόκοσµος» κ.α.,  
λαµβάνοντας υπόψη το πρότυπο πλαίσιο λειτουργίας το οποίο έχει καταρτιστεί από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 
τις συστάσεις του Επιστηµονικού Υπεύθυνου και των απόψεων του συνόλου των µελών του προσωπικού. 
Ταυτόχρονα θα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση του προγραµµατισµού (µακροπρόθεσµου, µεσοπρόθεσµου 
και ηµερήσιου) από τους παιδοκόµους. Το Διευθύνον Πρόσωπο καλείται να προτείνει δράσεις και µεθόδους 
µαθησιακών δραστηριοτήτων/εµπειριών, για την ποιοτική αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών φροντίδας, προστασίας, απασχόλησης και διαπαιδαγώγησης, πάντοτε µε γνώµονα την 
πνευµατική, σωµατική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών που κατοικούν στις ορεινές 
κοινότητες της περιοχής. 
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3. Για τη διαχείριση όλων των ζητηµάτων που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό του Σταθµού (πρόγραµµα 
εργασίας, άδειες, µισθοδοσία και άλλα ωφελήµατα, εκπαίδευση και κατάρτιση κ.α.). Το Διευθύνον Πρόσωπο 
θα πρέπει να διασφαλίζει µε εµπιστευτικότητα την επαγγελµατική εποπτεία του προσωπικού του οποίου 
προΐσταται και εποπτεύει, να συντονίζει καθοδηγεί και µεριµνά για τη βελτίωση των επαγγελµατικών ικανοτήτων 
απόδοσης του, ισότιµα και µε πνεύµα αλληλεγγύης, να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες και να εµπνέει και παρέχει 
θετικά κίνητρα σε αυτό, 

4. Για την παρακολούθηση του έργου των επιστηµονικών συνεργατών του Σταθµού µε τους οποίους, θα πρέπει να 
συνεργάζεται γόνιµα και εποικοδοµητικά προς όφελος των παιδιών, καθώς και να συντονίζει την εφαρµογή των 
συστάσεων/ οδηγιών τους, 

5. Για τη συχνή/τακτική ενηµέρωση των γονέων για την καθηµερινή ζωή των παιδιών τους στον Σταθµό, (τόσο 
από το ίδιο το Διευθύνον Πρόσωπο, όσο και από τους παιδοκόµους),  

6. Να συµµετέχει στις εκδηλώσεις του σχολείου, καθώς και στις συνεδρίες του Σταθµού και του 
Επιστηµονικού/Διοικητικού Συµβουλίου, στη βάση ευέλικτου ωραρίου, όντας το πλέον αρµόδιο πρόσωπο για 
την υλοποίηση των αποφάσεων που λαµβάνονται, 

7. Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 
 

Το Διευθύνον Πρόσωπο ενδέχεται να αντικαταστήσει παιδοκόµους κατά την άδειά τους, καθώς επίσης και να 
διαθέσει µερικές ώρες από τον εργάσιµο χρόνο του εβδοµαδιαίως, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό λειτουργίας, 
για να αναλάβει συγκεκριµένη παιδαγωγική δραστηριότητα.  
 

Το Διευθύνον Πρόσωπο εργάζεται µε ευέλικτο ωράριο το οποίο καθορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και το 
οποίο δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδοµαδιαίως. Σε αυτές δεν συµπεριλαµβάνονται οι συνεδρίες σε µη εργάσιµο 
χρόνο. 
 
Απαιτούµενα Προσόντα: 
1. Το Διευθύνον Πρόσωπο του Σταθµού πρέπει να κατέχει πτυχίο ή δίπλωµα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 

στη βρεφοκοµία, παιδοκοµία ή στα παιδαγωγικά.  
2. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
3. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word / Excel) και διαδικτύου 
4. Εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, σχετική µε το αντικείµενο της θέσης, η οποία θα πιστοποιείται από τις 

σχετικές βεβαιώσεις εργοδότησης και µια συστατική επιστολή.  
5. Οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα και ικανότητα εποικοδοµητικής συνεργασίας, ικανότητα 

διαχείρισης κρίσεων, δηµιουργικότητα, ευελιξία, ευθυκρισία 
6. Επιθυµητό Μεταπτυχιακό Δίπλωµα ειδίκευσης στην Οργάνωση Σχολικών Μονάδων ή παιδαγωγικών πεδίων ή 

βεβαίωση φοίτησης σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα των πιο πάνω κλάδων. 
 
Υποβολή Αιτήσεων 
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Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλουν έντυπο αίτησης µαζί µε όλα τα αντίγραφα των 
απαιτούµενων προσόντων που αναφέρονται πιο πάνω. Χρειάζεται επίσης η επισύναψη επιστολής στην οποία να 
επεξηγούν: (α) τους λόγους που επιθυµούν να εργαστούν στον Βρεφοπαιδοκοµικό Σταθµό και (β) τι θεωρούν ότι 
έχουν να προσφέρουν στον Βρεφοπαιδοκοµικό Σταθµό. 
 
Όλες οι αιτήσεις, µαζί µε τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκοµικό 
Σταθµό Μαραθάσας, µεταξύ των ωρών 8:30 – 16:30, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68, 2862 
Καλοπαναγιώτης, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν µέσω του ταχυδροµείου στην ίδια διεύθυνση, µε 
συστηµένη επιστολή στην οποία να αναγράφεται  η ηµεροµηνία αποστολής και η ένδειξη: ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ. Εναλλακτικά, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έγγραφα, µέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης: nurseryschool.sec@gmail.com.  
  
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 14.30.  
 
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αποταθούν στο τηλ. 22 000901. 
 


