
 
 

∆ΟΜΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΑΝΕΡΓΩΝΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΙΟΝΙΩΝΝ

ΗΣΩΝ 

27/08/2018ΕΩΣ02/08/2018 
Η ∆οµή Ενηµέρωσης Ανέργων και  Επιχειρήσεων της EqualSociety παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και 

Η πληροφορία της εβδοµάδας: 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 

  

Την Τρίτη 28 Αυγούστου θα γίνει η πληρωμή των δικαιούχων του πανελλαδικού προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Ιουλίου 2018, ανακοίνωσε το υπουργείο 

Εργασίας, ενώ όπως γίνεται κάθε φορά η πληρωμή ξεκινάει από την προηγούμενη ημέρα τις απογευματινές ώρες. Το 

ποσό των 66.927.984,42 ευρώ θα καταβληθεί σε 293.919 δικαιούχους και αφορά περισσότερα από 620.000 άτομα, ενώ 

η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις 

περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με, ή υπερβαίνει, τα 100 ευρώ ανά μήνα. Επίσης, η 

προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε 

αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Επίσης υπενθυμίζει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ 

παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα 

στιγμή . 

 



 
 

κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδοµάδα 

 

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιµων πεδίων απασχόλησης συνοδευόµενος από τα απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω : 

 

ΛΕΥΚΑ∆Α 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

“E-GNOSIS” 

Πιστοποίηση αναγνωρισµένη 
από το AΣΕΠ και  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.  ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Παρέχεται διαµονή και 
διατροφή 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6986788738 
 

Εστιατόριο στην Βασιλική 
Λευκάδας. 

3.  ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία 
� Παρέχεται διαµονή και 

διατροφή 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6986788738 

Εστιατόριο στην Βασιλική 
Λευκάδας. 



 
 

4.  ΚΡΕΠΑ∆ΟΡΟΣ 

 
Απαραίτητα προσόντα: 

� Προϋπηρεσία 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6944655784 

Κρεπερί στην πόλη της Λευκάδας. 

5.  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26450-21092 

Αλλαντοποιία στην πόλη της 
Λευκάδας. 

6.  ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ 

 
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6970702131 
 
Αποστολή βιογραφικού στη 
διεύθυνση: 
kkarlesis@gmail.com 

 

Παραλιακό εστιατόριο στην 
περιοχή της Λευκάδας. 

7.  ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ 

 

Τηλ. Επικοινωνίας:      
6981759384 

Εστιατόριο στο Νυδρί 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 
στοFacebookhttps://www.facebook.com/equalsociety1 


