
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΡΕΦΟΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ 
ΜΑΡΑΘΟΚΟΣΜΟΣ 

 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Παιδοκόµου µε σύµβαση στον Περιφερειακό 
Βρεφοπαιδοκοµικό Σταθµό Μαραθάσας - «Μαραθόκοσµος», ο οποίος στεγάζεται στον Καλοπαναγιώτη.  
 
Ο ετήσιος ακαθάριστος µισθός θα ανέρχεται µέχρι € 14,423.50  (ανώτατο ποσό), συµπεριλαµβανοµένου και του 13ου 
µισθού, αναλόγως προσόντων και εµπειρίας.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δηµοκρατίας ή πολίτες κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:  
 
Ο Παιδοκόµος 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 πρότυπο πλαίσιο 
λειτουργίας του Σταθµού το οποίον έχει καταρτιστεί από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Ειδικότερα ο Παιδοκόµος: 

1. Έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του ηµερήσιου προγράµµατος, την προστασία των παιδιών και 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 στον συντονισµό των κινήσεών τους. Για τον σκοπό αυτό δηµιουργεί 
στον χώρο του Σταθµού ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα, 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 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. Ενηµερώνει τους αρµοδίους (πχ το Διευθύνον Πρόσωπο, ώστε να γίνει η ενδεδειγµένη επικοινωνία µε τους 
γονείς) και τον/την Παιδίατρο για κάθε ύποπτο - σχετικά µε την υγεία των παιδιών - περιστατικό. Επιπλέον, 
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συνεργάζεται µε όλο το επιστηµονικό προσωπικό (διατροφολόγος, λογοπαθολόγος κτλ) το οποίο υποστηρίζει 
την εύρυθµη λειτουργία του Σταθµού.  

7. 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 να δηµιουργηθεί σε αυτά ικανότητα συγκέντρωσης και 
αυτενέργειας, εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καµία περίπτωση και για 
οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και σωµατική βία, η προσβολή της προσωπικότητάς 
τους και η σωµατική τιµωρία.  

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

9. Ενηµερώνει τους γονείς για τις δραστηριότητες των παιδιών και τις εκδηλώσεις του Σταθµού. 
10. Ενηµερώνει τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους, διατηρώντας επικοινωνία και αρµονική 

σχέση µαζί τους.  
11. Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασµού των αιθουσών για την εφαρµογή του προγράµµατος µε είδη (παιχνίδια, είδη 

καθαριότητας κ.λπ.).  
12. Οφείλει να συνεργάζεται µε τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο και την Επιστηµονική Επιτροπή.  
13. Ο Παιδοκόµος που θα επιλεγεί σε συγκεκριµένο τµήµα του Βρεφοπαιδοκοµικού Σταθµού δύναται να υποστηρίζει 

τους παιδοκόµους άλλων τµηµάτων. 

Ο Παιδοκόµος εργάζεται µε ευέλικτο ωράριο, το οποίο καθορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και το οποίο δεν 
υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδοµαδιαίως. Το πρόγραµµα εργασίας ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή µεταξύ των ωρών 
6.30π.µ. - 18.00µ.µ. και κάθε δεύτερο Σάββατο από τις 8.00 - 16.30. 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.  
 
Απαιτούµενα Προσόντα: 

1. Κάθε παιδοκόµος που απασχολείται στον Σταθµό πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ή δίπλωµα ανώτερης ή 
ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά µε τη φροντίδα και την ψυχοκοινωνική και πνευµατική αγωγή του παιδιού 
(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 σχετική µε το αντικείµενο της θέσης, η οποία θα πιστοποιείται από τις σχετικές βεβαιώσεις 

εργοδότησης, θα αποτελεί πλεονέκτηµα. 
5. Οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα και ικανότητα εποικοδοµητικής συνεργασίας, ικανότητα διαχείρισης 

κρίσεων, δηµιουργικότητα, ευελιξία, ευθυκρισία 
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Υποβολή Αιτήσεων 
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 ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ 
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. 
 
 


