
 
 

 

∆ΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

13/11/2017 ΕΩΣ 19/11/2017 
Η ∆οµή Ενηµέρωσης Ανέργων και  Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει της ευκαιρίες απασχόλησης και 

κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδοµάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πληροφορία της εβδομάδας: 

 

ΕΣΠΑ: Ανοικτές οι αιτήσεις για επιδότηση νέων επιχειρήσεων από ανέργους πτυχιούχους . 

Από το πρόγραμμα, το οποίο άρχισε να δέχεται και πάλι αιτήσεις από τις 8 Νοεμβρίου, επιχορηγούνται με 5.000 έως 

25.000 ευρώ (σ.σ. μπορεί να φθάσει και τις 50.000 ευρώ, σε περιπτώσεις συνεργασιών) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που έχουν ή προτίθενται να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, συναφή με το αντικείμενο των 

σπουδών τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού 

(αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν και οι πτυχιούχοι Σχολών Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένων από το Υπ. Πολιτισμού ως 

τριτοβάθμιες και απόφοιτοι Μουσικών Εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το κράτος. Βασική προϋπόθεση που 

τίθεται, είναι ότι το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης 

υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του www.ependyseis.gr/mis 



 
 

 

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιµων πεδίων απασχόλησης συνοδευόµενος από τα απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω : 

 

ΛΕΥΚΑ∆Α 

1.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

“E-GNOSIS” 

Πιστοποίηση αναγνωρισµένη 
από το AΣΕΠ και τον ιδιωτικό 
τοµέα. Ελάχιστη οικονοµική 
επιβάρυνση το κόστος του 
εκπαιδευτικού υλικού και των 
εξετάσεων. 

EQUALSOCIETY 
 
Τηλ. Επικοινωνίας:                   
26450 22578 
 
Ώρες επικοινωνίας: 
Καθηµερινά 9.00πµ – 14.00µµ 

http://spoudazo.equalsociety.gr 

2.  
10 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΣΤΟ 
Γ.Ν.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

Πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού σε νοµικά πρόσωπα 
που υπάγονται στην εποπτεία 
του Υπουργείου Υγείας για την 
αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή 
επειγουσών περιστάσεων µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου για 
ανάγκες καθαριότητας (Άρθρα: 
21 του Ν. 2190/1994, όπως 
ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, 
και 107 του Ν. 4461/2017). Η 
διάρκεια της σύµβασης είναι 
ετήσια, απο 01/01/2018 έως και 
31/12/2018). Η προθεσµία 
υποβολής αίτησης ξεκινάει απο 
τις 07 Νοεµβρίου 2017 και λήγει 
µε την παρέλευση της 16ης 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να 
συµπληρώσουν την αίτηση µε 
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και 
να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από 
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά 
µε συστηµένη επιστολή, στα 
γραφεία της υπηρεσίας µας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό 
Νοσοκοµείο Λευκάδας, 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 24, ΤΚ.: 
31100 – Λευκάδα, απευθύνοντάς 
την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. 

Στην πόλη της Λευκάδας 



 
 

 

Νοεµβρίου 2017. 
.  
Μπορείτε να κατεβάσετε την 
προκήρυξη από: 
http://www.lefkada-
hospital.gr/images/proslipsi_ep
ochikou_prosopikou.pdf 

επικοινωνίας:26453 60334 – 
264). Στην περίπτωση αποστολής 
των αιτήσεων ταχυδροµικώς το 
εµπρόθεσµο των αιτήσεων 
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία 
που φέρει ο φάκελος αποστολής, 
ο οποίος µετά την αποσφράγισή 
του επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων. 

3.  

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
(ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ) 

Πρόσληψη τακτικού προ- 
σωπικού Πανεπιστηµιακής και 
Εκπαίδευσης στον Οργανισµό 
Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού - ΟΑΕ∆ 
(Υπουργείο Ερ- 
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να 
συµπληρώσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής 
ακολουθώντας τις οδηγίες που 
παρέχονται στην Προκήρυξη 
(Παράρτηµα ΣΤ΄). 
Η προθεσµία υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων 
συµµετοχής στη διαδικασία 
αρχίζει στις 15 Νοεµβρίου 2017 
ηµέρα Τετάρτη και λήγει στις 30 
Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 14:00. 
Η υπογεγραµµένη εκτυπωµένη 
µορφή της ηλεκτρονικής αίτησης 
µε τα απαιτούµενα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ 
ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή στη διεύθυνση: 
Α.Σ.Ε.Π. 

Στην πόλη της Λευκάδας. 



 
 

 

Αίτηση για την Προκήρυξη 
15Κ/2017 
Τ.Θ. 14308 
Αθήνα Τ.Κ. 11510 
αναγράφοντας στο φάκελο την 
κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. της οποίας 
θέσεις διεκδικούν. 
Η προθεσµία αποστολής της 
υπογεγραµµένης εκτυπωµένης 
µορφής της ηλεκτρονικής αίτησης 
µε τα απαιτούµενα, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει 
µε την πάροδο της 4ης 
∆εκεµβρίου 2017, ηµέρας 
∆ευτέρας. 

4.  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ 

 
Μόνιµη απασχόληση 
 Τηλ. Επικοινωνίας: 

6976071635 
Στην πόλη της Λευκάδας. 

5.  ΨΥΚΤΙΟΣ 

 
 
Μόνιµη απασχόληση 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6976071635 

Στην πόλη της Λευκάδας. 



 
 

 

6.  ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ 

 
Μόνιµη απασχόληση 
 Τηλ. Επικοινωνίας: 

2645301871 
Στην πόλη της Λευκάδας. 

7.  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 

 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία 
� Γνώση αγγλικών 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6942643977 
Ώρες Επικοινωνίας: 
Καθηµερινές 
12:00-14:00 

Στο κέντρο της πόλης  της 
Λευκάδας. 

8.  ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ 

 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
Συµµετοχή σε ποσοστό 
επαγγελµατικού ηµερόπλοιου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6944318711 

Στην πόλη της Λευκάδας 

9.  ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
Μάιο-Οκτώβριο (2018) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία 
� Παρέχεται διαµονή 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6943959824 

Ξενοδοχείο στην Βασιλική 
Λευκάδας. 



 
 

 

10.           ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6981353980 

Συνεργείο αυτοκινήτων στην 
Κοντάραινα Λευκάδας. 

11. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 

 
Καλοκαιρινή σεζόν 2018 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Γνώσεις µαγειρικής-
ζαχαροπλαστικής 

� Προϋπηρεσία 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6942013902 

Εστιατόριο στην Βασιλική 
Λευκάδας. 

12. ΨΗΣΤΗΣ 

 
 Μάιο-Οκτώβριο (2018) 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία  
� Έως 30 ετών 
� Παρέχεται διαµονή 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6975468969 

Μπεργκεράδικο  στην Βασιλική 
Λευκάδας. 

13. ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 

 
Μόνιµη απασχόληση 
 Τηλ. Επικοινωνίας: 

6974333006 
Βίλα “Joannas Villa ”  στο Φρύνι 
Λευκάδας. 



 
 

 

14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
Μόνιµη απασχόληση 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26450 92808 

Καφετέρια  στο Νυδρί Λευκάδας. 

15. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟ 

 
Εποχιακή απασχόληση 
(εννιά µήνες) 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Εµπειρία 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6936749496 

Συνεργείο στην περιοχή της 
Λευκάδας. 

16. ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Μόνιµη απασχόληση 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία  
Τηλ. Επικοινωνίας:    
6947822275 

Κατάστηµα “Must” στην πόλη της 
Λευκάδας. 

17. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 

 
Εποχιακή απασχόληση 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Παρέχεται διαµονή 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6989464071 
Αρµόδιος επικοινωνίας: 
Κ.Κυριάκος 

Στούντιο στην Βασιλική 
Λευκάδας. 



 
 

 

18. ΖΕΥΓΑΡΙ 

 
Απρίλιος-Οκτώβριος 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Γνώσεις Αγγλικών 
� Αυτοκίνητο 
� Καθαρισµός σπιτιών, 

πισίνας και περιβάλλοντα 
χώρου. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26450 24966 
6984721690 
Αρµόδια επικοινωνίας: 
κ. Κοτσοµύτη Αγγελική 

Συγκρότηµα κατοικιών στον Άγιο 
Νικήτα Λευκάδας. 

19.                ΣΕΦ 

 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Γνώστης Ιταλικής και 
Ελληνικής κουζίνας 

� Απαραίτητες συστάσεις 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26450 25335 
6974900116 

Εστιατόριο στην πόλη της 
Λευκάδας. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισµού EQUAL 
SOCIETY που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, στην οδό: Γουλιέλµου ∆αίρπφελδ και ∆ηµ. 
Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού),  1ος όροφος,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email: 
equallefkada@gmail.com . Κάθε εβδοµάδα η ∆οµή Ενηµέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτηµένη 
και στο blog του Οργανισµού http://equalsociety.wordpress.com . Επίσης ενηµερωθείτε για τις δράσεις της 
EqualSociety στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο 
Facebookhttps://www.facebook.com/equalsociety1 


