
 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας 
προκηρύσσει μια θέση Σχολικού Βοηθού.  

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 καταλληλόλητά 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. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 

 
∆εξιότητες/Ικανότητες: 
 

• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 

• Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων 

• Ικανότητα συνεργασίας 

• Οργανωτική και Διοικητική ικανότητα 

• Ομαδική εργασία 

• Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία 

• Επικοινωνία  
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Εµπειρία: 
 
Εµπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, η οποία θα πιστοποιείται από τις σχετικές 
βεβαιώσεις εργοδότησης, θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
 
Αντικείμενο θέσης Σχολικού Βοηθού 
 
Ο Σχολικός Βοηθός 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. 
 
Βασική ευθύνη του Σχολικού  Βοηθού είναι η τήρηση άψογης καθαριότητας στο νηπιαγωγείο, η 
επιτήρηση των παιδιών σε τακτή ώρα του ημερήσιου προγράμματος ή/και όταν αυτό απαιτείται 
και σε συνεννόηση με τον νηπιαγωγό, η εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την ετοιμασία 
και οργάνωση των δραστηριοτήτων και τη λειτουργία του Σταθμού.  
 
Αναλυτικότερα, ο Σχολικός Βοηθός έχει τα παρακάτω καθήκοντα: 
 
1. Καθάρισμα όλων των χώρων του Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού. 
2. Καθάρισμα όλων των οργάνων, μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά 

και τους παιδοκόμους. 
3. Εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την ετοιμασία και οργάνωση των δραστηριοτήτων. 
4. Επιτήρηση των παιδιών στο ύπαιθρο, όταν ο παιδοκόμος βρίσκεται στην αίθουσα και 

αντίστροφα ή όταν ο παιδοκόμος κωλύεται από άλλη προτεραιότητα. 
5. Ανάληψη ευθύνης για την ασφάλεια των παιδιών, όταν ο παιδοκόμος, με τον οποίο καλείται 

να συνεργαστεί, ανάλογα με το πρόγραμμα, απουσιάζει. 
6. Ετοιμασία και σερβίρισμα οποιουδήποτε γεύματος και πλύσιμο πιάτων, τραπεζιών κτλ. 
7. Εκτέλεση άλλων εργασιών που σχετίζονται με τις προηγούμενες και τις οποίες του αναθέτει 

ο παιδοκόμος, με τον οποίο καλείται να συνεργαστεί, ανάλογα με το πρόγραμμα (κόψιμο 
χαρτιού για τη ζωγραφική, σχεδιασμός περιγράμματος εικόνων κτλ.). 

8. Ετοιμασία και διαρρύθμιση της αίθουσας για σχολικές γιορτές ή συγκεντρώσεις. 
9. Συνυπευθυνότητα με τον παιδοκόμο για την ασφάλεια των παιδιών κατά τις επισκέψεις και 

εκδρομές. 
10. Προφύλαξη και ασφάλεια της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σταθμού. 
11. Οποιαδήποτε άλλη συναφή υπηρεσία θεωρεί απαραίτητο να του αναθέσει ο παιδαγωγός 

για την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού ή εξυπηρέτηση παιδιού μέσα στο συμφωνημένο 
ωράριο. 

12. Υπηρεσία πέραν του συνηθισμένου ωραρίου για σχολικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις κ.τ.λ. 
13. Περιποίηση του σχολικού κήπου, των ζώων ή πουλιών που διατηρούνται στον 

Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό. 
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14. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του δέχεται τις οδηγίες των παιδοκόμων, με τους οποίους 

καλείται να συνεργαστεί ανάλογα με το πρόγραμμα και του Διευθύνοντος προσώπου και 
τηρεί ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο ετοιμάζει το Διευθύνον πρόσωπο του Σταθμού. 

15. Ο Σχολικός Βοηθός δέχεται υποδείξεις του παιδοκόμου, με τον οποίο καλείται να 
συνεργαστεί, ανάλογα με το πρόγραμμα και συμμορφώνεται σε αυτές για την ομαλή 
διεξαγωγή του έργου του, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και, όπου 
είναι απαραίτητο, της συμπεριφοράς του. 

16. Μπορεί να ανατεθούν στον Σχολικό Βοηθό εργασίες στον Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό, κατά 
τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και αργιών που δεν εμπίπτουν στις άδειες που 
δικαιούται. Τέτοιες εργασίες περιλαμβάνουν περιποίηση του σχολικού κήπου, τη γενική 
καθαριότητα του Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού (π.χ. τζάμια, χαλιά), πλύσιμο ή βάψιμο 
επίπλων κτλ.  

17. Ο Σχολικός Βοηθός θα παρακολουθεί την παιδαγωγική προσέγγιση των παιδαγωγών, με 
τους οποίους θα συνεργάζεται και θα συμπεριφέρεται στα παιδιά κατά τρόπο ανάλογο και 
«παιδαγωγικά αποδεκτό». Αν, παρά τις υποδείξεις, ο Σχολικός Βοηθός δεν επιδεικνύει 
διάθεση βελτίωσης και το Διευθύνον πρόσωπο ή/και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, 
αποφασίσει ότι η εργασία του υστερεί ποιοτικά ή ποσοτικά, το γνωστοποιεί επίσημα στη 
Διοικούσα Επιτροπή.  
 

Τόπος Εργασίας - Ωράριο - Περίοδος Εργασίας 
 
Ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός βρίσκεται στην κοινότητα Καλοπαναγιώτη και ο Σχολικός 
Βοηθός θα πρέπει να μεριμνά να βρίσκεται στο χώρο εργασίας του τις ημέρες και ώρες που 
απαιτεί το πρόγραμμα. Το ωράριο εργασίας (ανά εβδομάδα) του Σχολικού Βοηθού είναι 40 
ώρες.  
 
Το πρόγραμμα εργασίας θα ετοιμάζεται από το Διευθύνον Πρόσωπο και ορίζεται από Δευτέρα 
έως Παρασκευή μεταξύ των ωρών 6.30 π.μ 18.00μ.μ. και κάθε Σάββατο από τις 7.30 έως τις 
16.30. Η κανονική λειτουργία του προγράμματος απαιτεί την παρουσία του Σχολικού Βοηθού 
καθημερινά για συνεχές ωράριο (5 έως 7 ώρες) - πρωινή ή απογευματινή ζώνη και κάθε δεύτερο 
Σάββατο από τις 7.30 - 16.30. 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 Σχολικός 
Βοηθός θα εργάζεται με υπερωριακή απασχόληση όποτε χρειαστεί ανάλογα με το πρόγραμμα 
του Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού.  
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Ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός θα παραμένει ανοικτός καθόλη τη διάρκεια του έτους, ενώ δε 
θα λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών. 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), ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός θα 
προσφέρει ειδικό πρόγραμμα, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου. 

4. Πρόγραμμα Αυγούστου. Κατά τον μήνα Αύγουστο ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός θα 
λειτουργεί με ειδικό πρόγραμμα καθημερινά περιλαμβανομένης της Κυριακής με εξαίρεση 
επτά (7) ημερολογιακών ημερών στις οποίες θα περιλαμβάνεται η αργία της 15ης 
Αυγούστου, περίοδος όπου ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός θα είναι κλειστός.  

 
Κριτήρια επιλογής του Σχολικού Βοηθού 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 Σχολικού Βοηθού, είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
3. Επιπρόσθετο προσόν για τη θέση Σχολικού Βοηθού συνιστά η προϋπηρεσία ως συμβασιούχος 

ή ως αναπληρωτής σε ανάλογη θέση.  
4. Γνώση Αγγλικών ή/και Η/Υ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν από την Επιτροπή Επιλογής σε προσωπική συνέντευξη.  
 
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 Σχολικού Βοηθού του 
Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας. 
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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.  
 
Αξιολόγηση και επιθεώρηση 
 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα αξιολογεί το έργο του Σχολικού Βοηθού, με βάση τα καθήκοντα 
τα οποία του έχουν ανατεθεί. Αυτός ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν 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 της Εργοδοτούμενης ο οποίος θα διατηρείται στο αρχείο του 
Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού. Σε κάθε περίπτωση θα συντάσσεται ετήσια έκθεση 
προκαθορισμένης αξιολόγησης και τουλάχιστον μια έκτακτη επιθεώρηση. Αν διαπιστωθεί ότι ο 
Σχολικός Βοηθός 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, θα 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, που αφορούν γραπτή επίπληξη/προειδοποίηση προς 
συμμόρφωση, έως και τερματισμό της σύμβασης. Η αξιολόγηση του Σχολικού Βοηθού θα 
συζητείται κατ’ έτος σε προκαθορισμένη συνεδρία του Επιστημονικού Συμβουλίου, η οποία θα 
ενημερώνει ή/και θα προβαίνει σε συστάσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή.  


