
 
 

 

∆ΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

25/12/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 
Η ∆οµή Ενηµέρωσης Ανέργων και  Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει της ευκαιρίες απασχόλησης και 

κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδοµάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πληροφορία της εβδομάδας: 

 

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2018 

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή έχουν εκατομμύρια φορολογούμενοι για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας των 

οχημάτων τους για το έτος 2018. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, όσοι κάτοχοι αυτοκινήτων 

και δικύκλων θέλουν να κυκλοφορούν νόμιμα τα οχήματά τους και κατά τη διάρκεια του 2018 οφείλουν να έχουν 

καταβάλει μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2017 τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στις κατηγορίες των τροχοφόρων 

τους. Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους 2018 πρέπει να γίνει μέσω τραπεζών ή υποκαταστημάτων των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω e-banking. Για την πληρωμή μέσω τραπεζών ή μέσω των ΕΛ.Τ.Α., οι ιδιοκτήτες των 

οχημάτων θα πρέπει πρώτα να εκτυπώσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια από το σύστημα ΤΑΧΙSnet και στη συνέχεια να 

τα προσκομίσουν στα ταμεία των υποκαταστημάτων στα οποία θα προσέλθουν. 

 



 
 

 

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 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6975468969 

Μπεργκεράδικο στην Βασιλική 
Λευκάδας. 

3.  ΠΩΛΗΤΡΙΑ 

 
Μόνιµη απασχόληση 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
Ηµιαπασχόληση 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6980722308 

Ζαχαροπλαστείο στην πόλη της 
Λευκάδας. 



 
 

 

4.  ΛΑΝΤΖΕΡΗΣΑ 

 
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 
 
Αρµόδια επικοινωνίας: 
κ. Κόγκα Βασιλική 

Ιδιωτικό µικροβιολογικό 
εργαστήριο στη πόλη της 
Λευκάδας. 

6.  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Απαραίτητα προσόντα: 

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

Τηλ. Επικοινωνίας: 
26430 41838 
 
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 

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

9.  ΣΥΝΤΗΡΤΗΣ 

 
Μόνιµη απασχόληση Τηλ. Επικοινωνίας: 

26450 23193 
6944374599 

Ξενοδοχείο “Λευκάς” στην πόλη 
της Λευκάδας. 

10. ΖΑΧΑΡΠΛΑΣΤΗΣ 

 
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. 

 
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 


