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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 
 
Ο Σύνδεσμος Γονέων του Β’ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Ιδαλίου προκηρύσσει μια 
(1) θέση Νηπιαγωγού για εργοδότηση στο Κοινοτικό τμήμα, την σχολική χρονιά 2022-2023 με 
προοπτική επέκτασης.  
Το ωράριο είναι Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:30 μέχρι τις 14:45 και βάση των όρων 
εργοδότησης των εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που διέπουν τη 
λειτουργία των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων. 
Απαιτούμενα Προσόντα: 

 Πτυχίο Νηπιαγωγού / Πανεπιστημιακό Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Κ.Υ.ΣΑ.Τ.Σ με 
ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου Νηπιαγωγού 
 Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν  
 Προϋπηρεσία σε συναφή θέση θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν  
 Κατοχή εν ισχύ διπλώματος Πρώτων Βοηθειών θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν 
 Άλλο πιστοποιητικό ή δίπλωμα συναφές με τα καθήκοντα της νηπιαγωγού θα θεωρηθεί 
σαν επιπρόσθετο προσόν  
 Ακεραιότητα χαρακτήρα 
 Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητες επικοινωνίας και προσέγγισης 

 
Τα παραπάνω προσόντα και διπλώματα θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα μόνο για 
τους υποψήφιους που θα κληθούν για συνέντευξη μαζί με τα παρακάτω. 

 Πιστοποιητικού Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από το ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ. ή 
βεβαίωση καταχώρησης στον κατάλογο διοριστέων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας 
 Αντίγραφο ταυτότητας 
 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου πρόσφατα εκδοθέν από την 
αστυνομία 
 Αντίγραφο Πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της πρόληψης και 
καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης/εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας Νόμο Ν91(Ι)2014, το οποίο να έχει εκδοθεί από την αστυνομία εντός των 
δύο τελευταίων μηνών. 
 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υγείας 
 Πρόσφατα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων για μεταδοτικές ασθένειες 
 Αποτελέσματα ακτινογραφίας θώρακα 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλετε συμπληρωμένη αίτηση που 
βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου 
https://eforiaidaliou.org.cy/ στο email του Συνδέσμου Γονέων sg-nip-dali2-lef@schools.ac.cy 
μέχρι την Δευτέρα 30/05/2022 (οποιαδήποτε αίτηση ληφθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία 
θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη).  
 


