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Ρόδος, 11 Ιανουαρίου 2021 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου  
η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα του Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
 

9.000 αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί για τις νέες εκπαιδευτικές δράσεις, που 
προσφέρει δωρεάν η Περιφέρεια μέσω του Κ.Ε.Κ.,  

με την ασφάλεια της τηλεκπαίδευσης   
 

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της αθρόας υποδοχής νέων αιτήσεων, ο Περιφερειάρχης 
Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και η διοίκηση του Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ αποφασίζουν την 
παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου των εγγραφών στα δωρεάν «Σεμινάρια 2021» του Περιφερειακού 
Κ.Ε.Κ. «Γ. Γεννηματάς».  Ήδη 9.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσα σε διάστημα λίγων 
ημερών, γι’ αυτό η παράταση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους 
ενδιαφερόμενους σε ΟΛΑ τα νησιά, σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, να λάβουν δωρεάν πιστοποιημένη 
εκπαίδευση στο αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους και από την ασφάλεια του σπιτιού τους,  

Βάσει της απόφασης, μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.Κ. στη διεύθυνση: www.katartisi-
pnai.gr. 

Τα σεμινάρια  πραγματοποιούνται από το Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που 
διαθέτει πολυετή εμπειρία και παρουσία στην υλοποίηση και τη διαχείριση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ανέργων και εργαζομένων, στο πλαίσιο των έργων «Δράσεις, ενημέρωσης, 
επιμόρφωσης και κατάρτισης στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες» με χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους με την 
ασφάλεια που παρέχει ο ιδιωτικός τους χώρος, αφού πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με 
τηλεδιάσκεψη.  

Οι κατηγορίες των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν εμπεριέχουν ένα μεγάλο φάσμα θεματικών 
πεδίων ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της δεδομένης ιδιαίτερης συγκυρίας. 
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Ανθρώπινο δυναμικό,  Οικονομία,  Τουρισμός,  Πολιτισμός και Ιστορία, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Πρωτογενής τομέας,  Ασφάλεια τροφίμων,  Υγεία 
και Πρώτες Βοήθειες, Συμβουλευτική για την ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
Εστίαση και Γαστρονομία,  Υπολογιστές,  Ελληνική γλώσσα, Ξένες γλώσσες, Τέχνη, Διακόσμηση, 
Ομορφιά και Περιποίηση. 

Στην ιστοσελίδα του έργου www.katartisi-pnai.gr, έχει αναρτηθεί η αναλυτική λίστα των 
προγραμμάτων, που θα υλοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2021.  

Ακολουθώντας τις εξελίξεις και με βάση τις νέες επιταγές επιμόρφωσης λόγω της πανδημίας του 
COVID 19, το Κ.Ε.Κ. θα υλοποιήσει τα προγράμματα εξ αποστάσεως διαδικτυακά με το σύστημα 
τηλεκπαίδευσης (με τη μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης), για την απόλυτη ασφάλεια συμμετεχόντων 
και εκπαιδευτών.  

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενήλικες, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, καταγωγής και επαγγελματικής κατάστασης με στόχο την ανάπτυξη και 
αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενώ η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν. Όσοι 
ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης θα λάβουν βεβαίωση 
παρακολούθησης από το Κ.Ε.Κ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.Κ. στη διεύθυνση: 
www.katartisi-pnai.gr  

Μέγιστος αριθμός συμμετοχής, τρεις δράσεις ανά άτομο. 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα Σεμιναρίων 

 

 
 
 
 
 
 
 
Το Γραφείο Τύπου 


