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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5075122 «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Υποέργου 1 «Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» της Πράξης 
«ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - ΥΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020», προτίθεται να προσλάβει, με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου, τρεις (3) Φροντιστές με Ειδικότητα Νοσηλευτή και ένα (1) Άτομο 
Γενικών Καθηκόντων και καλεί τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις  παρακάτω ανά κωδικό θέσεις εργασίας: 

I. Κωδικός Θέσης Α:  Φροντιστές (ειδικότητα Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας)  

Αφορά σε τρεις (3) θέσεις πλήρους απασχόλησης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

Ο Φροντιστής είναι “πρόσωπο αναφοράς” για συγκεκριμένο αριθμό ενοίκων της Στέγης και 
υπεύθυνος για τη διαχείριση των προσωπικών αναγκών και της καθημερινότητας τους, ενώ 
συμμετέχει σε όλες τις λοιπές δραστηριότητες της Στέγης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
8 του επισυναπτόμενου Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΥΔ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ στον τομέα της 
Νοσηλευτικής. 

 άδεια άσκησης επαγγέλματος  

 εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (αφορά μόνο 
στους άνδρες) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 γνώση χειρισμού Η/Υ 

 προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή/και εθελοντική εργασία σε παρόμοιες δομές / 
προγράμματα  

 ευχέρεια εποικοδομητικής επικοινωνίας με τους ωφελούμενους της Στέγης (ενοίκους 
και γονείς ή δικαστικούς συμπαραστάτες των ατόμων με αναπηρία) 
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II. Κωδικός Θέσης Β:  Γενικών Καθηκόντων  

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε προσωπικό που έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εφαρμογής 
του προγράμματος διατροφής των ενοίκων, καθημερινής υγιεινής και τακτοποίησης των 
χώρων, του ιματισμού και του εξοπλισμού της Στέγης, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τους 
φροντιστές για την παροχή λοιπών υπηρεσιών στους ενοίκους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 του επισυναπτόμενου Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΥΔ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Απόφοιτος Γυμνασίου  

 εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (αφορά μόνο 
στους άνδρες) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή/και εθελοντική εργασία σε παρόμοιες 
δραστηριότητες (παρασκευή γευμάτων, καθαρισμός χώρων) 

 προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή/και εθελοντική εργασία σε δομές / προγράμματα 
υποστήριξης ατόμων με αναπηρία 

 
Η σύμβαση των ανωτέρω θέσεων εργασίας θα είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα 
ανανέωσης για δύο (2) ή/και παραπάνω έτη. 
 
Οι Αιτήσεις (με το σύνολο των δικαιολογητικών όπως περιγράφονται ανωτέρω) θα 
υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 
έως και την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ στην γραμματεία 
του Κ.Δ.Η.Φ., Περιοχή Λογγός Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική πρόσκληση (αρ. πρωτ. 
58/15.03.2022) και τα απαιτούμενα έντυπα (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση κλπ) στην ιστοσελίδα 
της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/) ή στα γραφεία της Ένωσης. 

 
 

Για την Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου 


