
 
 

∆ΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

11/12/2017 ΕΩΣ 17/12/2017 
Η ∆οµή Ενηµέρωσης Ανέργων και  Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και 

κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδοµάδα 

Η πληροφορία της εβδομάδας: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 

Με κάτι παραπάνω από 24 ώρες να απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΗΔΙΚΑ που έχει επιφορτιστεί με την ηλεκτρονική 

κάλυψη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα, επιδιώκει  να ρυθμίσει και τα τελευταία προβλήματα που έχουν 

ανακύψει. Οι υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ εντόπισαν το πρόβλημα και, έστω και την ύστατη ώρα, επιδιώκουν την επίλυση του. Επίσης, οι 

δικαιούχοι καλούνται να ξεπεράσουν τα εξής εμπόδια, με τους παρακάτω τρόπους: 

*Στην περίπτωση που το σύστημα δεν δείχνει τον ασφαλιστικό χρόνο του αιτών, θα πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ. Κάτι 

τέτοιο θα γίνει με αποστολή προς την ΗΔΙΚΑ του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του δικαιούχου, με τη σημείωση ότι πιστοποιείται ο ένας μήνας 

ασφάλισης, που είναι απαραίτητος για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος. 

*Στις περιπτώσεις που έχει αναγραφεί λάθος ο ΑΜΚΑ των τέκνων στο Ε1 θα πρέπει να μπορεί να διαπιστωθεί ότι τα τέκνα αυτά 

δηλώθηκαν στο Α21 για να χορηγηθεί το κοινωνικό μέρισμα. 

*Όσοι διαπιστώνεται ότι υπήρξαν φιλοξενούμενοι σε περισσότερος του ενός οικοδεσπότες, θα πρέπει να δηλώσουν οι ίδιοι σε ποιο 

νοικοκυριό θα μείνουν. 

*Σε περίπτωση που ο οικοδεσπότης έχει πεθάνει και προκύπτει πρόβλημα με τον ΑΜΚΑ του, τότε θα πρέπει οι αιτούντες να μεταβούν 

στα ΚΕΠ και να ζητήσουν σχετική ενημέρωση. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα θα πρέπει να υποβληθεί 

οπωσδήποτε με τους κωδικούς taxisnet του υποψήφιου δικαιούχου. 

 



 
 

 

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.  ΨΗΣΤΗΣ 

 
Μάιο έως Σεπτέµβριο 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Έως 30 ετών 
� προϋπηρεσία 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   
6975468969 
 

Μπεργκεράδικο στην Βασιλική 
Λευκάδας. 

3.  ΠΩΛΗΤΡΙΑ 

 
Μόνιµη απασχόληση 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
Ηµιαπασχόληση 
 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   
6980722308 
 

Ζαχαροπλαστείο στην πόλη της 
Λευκάδας. 



 
 

4.  
ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ 

 

 
 
Βραδινό ωράριο 
 
 
 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   
26450 21908 
 

Εστιατόριο στην περιοχή της 
Λευκάδας. 

5.  
ΒΟΗΘΟΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ 
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ) 

Μόνιµη απασχόληση 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Άριστη γνώση σε 
αιµοληψία 

� Γνώση Η/Υ 
� Κάτοχος διπλώµατος 

αυτοκινήτου ή δικύκλου 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26450 22226 
e mail: biolipsis@biolipsis.gr 
 
Αρµόδια επικοινωνίας: 
κ. Κόγκα Βασιλική 

 Ιδιωτικό µικροβιολογικό 
εργαστήριο στην πόλη της 
Λευκάδας. 

6.  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Απαραίτητα προσόντα: 

� σχεδιασµός 
Autocad,Photoshop, 3d 
σχεδιασµός και 
φωτορεαλισµός για την 
πλήρη παρουσίαση 
προτάσεων 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
2643041838  
e mail: 
alex@palerosdreamhomes.com 

Εταιρεία µελετών/κατασκευών 
πολυτελών κατοικιών στην 
περιοχή της Λευκάδας 

7.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
Πρωινή απασχόληση 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Εµπειρία στο σέρβις και 
µπουφέ 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6945383395 
 

Μεζεδοπωλείο“ Γωγώς Γεύσεις” 
στην πόλη της Λευκάδας. 



 
 

8.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Μόνιµη απασχόληση 
 Τηλ. Επικοινωνίας: 

26450 23581 

Εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων 
και scooter“ Green motion”   στην 
πόλη της Λευκάδας. 

9.         ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 

 
 
Μόνιµη απασχόληση Τηλ. Επικοινωνίας: 

6944374599 
26450 23193 

Ξενοδοχείο “Λευκάς ” στην πόλη 
της Λευκάδας. 

10.      ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 

 
Μόνιµη απασχόληση 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Εµπειρία 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6948658911 

Στην πόλη της Λευκάδας. 

11. ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Μόνιµη απασχόληση 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία  
Τηλ. Επικοινωνίας:    
6947822275 

Κατάστηµα “Must” στην πόλη της 
Λευκάδας. 



 
 

12.         ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Γνώση αγγλικών 
� Χειρισµός Η/Υ 
� ∆ίπλωµα οδήγησης 
� Προϋπηρεσία θα εκτιµηθεί 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6944628338 

Εταιρεία ενοικιάσεων 
αυτοκινήτων 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 


