
 
 

∆ΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

3/10/2016 ΕΩΣ 9/10/2016 
Η ∆οµή Ενηµέρωσης Ανέργων και  Επιχειρήσεων της Equal Society της παρουσιάζει της ευκαιρίες απασχόλησης και 

κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδοµάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Η πληροφορία της εβδομάδας: 

Ελαφρύνσεις στα τέλη κυκλοφορίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων Ι.Χ.  

Με τις νέες διατάξεις επανακαθορίζεται η έννοια της «πρώτης ταξινόμησης» προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά τον 

υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας τόσο του 2017 (που θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο), όσο και των 

επόμενων ετών. Η αλλαγή αφορά τόσο στα Ι.Χ. ιδιωτικής, όσο και δημόσιας χρήσης. Όπου στις παραπάνω διατάξεις, 

γίνεται αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα» αντικαθίσταται με την αναφορά σε 

«οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)». Κατά συνέπεια, για τα μεταχειρισμένα επιβατικά οχήματα που 

εισάγονται στην Ελλάδα από άλλες χώρες της Ε.Ε./ΕΟΧ, λαμβάνεται πλέον υπόψη για την επιβολή των τελών 

κυκλοφορίας έτους 2017, η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η πρώτη ταξινόμησή τους σε χώρα της Ε.Ε. ή του 

ΕΟΧ και όχι η πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα. 

 



 
 

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. 

EQUAL SOCIETY 
 
Τηλ. Επικοινωνίας:                   
26450 22578 
 
Ώρες επικοινωνίας: 
Καθηµερινά 9.30 – 14.30 

www.e-gnosis.gr 
 
 

2.  
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - 
ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ 

 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Αγγλικά 
�  Γνώσεις σουίτας και 

adobe 
 

 

Αποστολή βιογραφικού: 
lefkadadesigner@gmail.com 
 

Λευκάδα 

3.  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ 

 Τηλ. Επικοινωνίας: 
6937268757 
 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 
Κος Μπελεγρίνος Φίλλιπος 

Κοµµωτήριο στο Νυδρί 

4.  ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Προσωρινή απασχόληση 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία σε 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6978135413 
 
Αρµόδιος Επικοινωνίας: 

Παραδοσιακή ταβέρνα στην 
περιοχή Νυδριού 



 
 

αντίστοιχη θέση 
 

Παροχές: 
� Ασφάλιση 
� ∆ιαµονή 
� ∆ιατροφή 

Κος ∆ηµήτρης 

5.  ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ 

Μόνιµη απασχόληση 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία. 
� Γνώση H/Y, σύστηµα 

Fidelio 
� Ηλικίας έως 35 ετών. 
� Βιογραφικό και 

συστατικές επιστολές  

Αποστολή βιογραφικού: 
efigazi@hotmail.co.uk  

Κεντρικό ξενοδοχείο στη 
Λευκάδα 

6.  ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ 

Για µόνιµη απασχόληση. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία. 
� Ηλικίας έως 40 ετών. 
� Βιογραφικό και 

συστατικές επιστολές  

Αποστολή βιογραφικού: 
efigazi@hotmail.co.uk 

Κεντρικό ξενοδοχείο στη 
Λευκάδα 

7.  ΠΩΛΗΤΗΣ - ΤΡΙΑ 

Αµοιβή ανάλογη της απόδοσης 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Εµπειρία 
� Με δικό του Ι.Χ. 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6936661722 (ώρες 10.00 – 
14.00) 
 
Αποστολή βιογραφικού: 
Ergasia80@gmail.com 

Εταιρεία µε τουριστικά είδη, είδη 
δώρου και βιβλιοπωλείου στη 
Λευκάδα 

8.  ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 
Απαιτούµενα προσόντα: 

� Εµπειρία 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
2645025335 

Στο εστιατόριο Burano στην 
ανατολική παραλία Λευκάδας. 



 
 

� Γνώση αγγλικής γλώσσας 
 

 
Αρµόδιος επικοινωνίας: 
Σολδάτος Ευστάθιος 

9.  ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ 

Απαιτούµενα προσόντα: 
� Εµπειρία 
� Γνώση αγγλικής γλώσσας 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2645025335 
 
Αρµόδιος επικοινωνίας: 
Σολδάτος Ευστάθιος 

Στο εστιατόριο Burano στην 
ανατολική παραλία Λευκάδας. 

10. ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ (DELIVERY) 

Απαιτούµενα προσόντα: 
� Ηλικία 20-35 ετών 
� Κατοχή διπλώµατος 

δικύκλου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2645023000 
 
Υποβολή βιογραφικών µε 
Φωτογραφία εντός του 
καταστήµατος στην οδό Γολέµη 
4.                           

Στην εταιρία  καταστηµάτων  
καφεστίασης  ‘’MIKEL’’ στο 
κέντρο 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 Equal 
Society στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebook 
https://www.facebook.com/equalsociety1 


