
 
 

 

 
 

        
 

 
 

                         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
  
  
 ΚΑΒΑΛΑ 01/07/2013 
  
  
 
 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
K.E.K ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΚΩ∆. Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 12131234 
E-mail: kek.kav@pamth.gov.gr 
www.kek-peek.gr 
Τ.Κ.    65201 
ΤΗΛ.  2510 - 831126 835794 
FAX.  2510 – 838634 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΣ –ΜΟΥΛΑΣ 
ΝΙΚΟΣ 

  

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προκειµένου να υλοποιήσει τα 
προγράµµατα κατάρτισης: 

� «∆ηµιουργική Απασχόληση Παιδιών»  
� «Επαγγελµατίας Γραµµατέας» 

που εντάσσονται στη πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτές των εξής   
ειδικοτήτων κατά ΣΤΕΠ (92): 

� Νηπιαγωγού (2450) 
� Ψυχολόγου (2725) 
� ∆ασκάλου {2440) 
� Χορογράφου (2760) 
� Τεχνικού Ασφάλειας (3182) 
� Νοµικού (2610) 
� Γραµµατέα (4115&4190) 
� Πληροφορικού (2131,2139) 
� Οικονοµολόγου (2721) 
� Κοινωνιολόγου (2722) 

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή τους αποτελεί 
η πιστοποίησή τους από το ΕΚΕΠΙΣ ή το διάδοχο φορέα ΕΟΠΠΕΠ στο Γενικό ή Εισαγωγικό 
Υποµητρώο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
 Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
καθώς και τα δικαιολογητικά τους (βιογραφικό αντίγραφο πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ, αντίγραφο 
πτυχίου, επαγγελµατική εµπειρία, διδακτική εµπειρία, επιµόρφωση, πτυχίο ξένης γλώσσας 
κ.λπ.), µέχρι την 10/07/2013 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 – 13.00 στη γραµµατεία 
του ΚΕΚ  Κ..Ποιητή 18. Οι αιτήσεις όπως και υπόδειγµα βιογραφικού εισηγητών παρέχονται 
και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα «www.kek-peek.gr» 
Στο πρόγραµµα «∆ηµιουργική Απασχόληση Παιδιών» θα συµµετέχουν νηπιαγωγοί που θα 
καταρτισθούν θεωρητικά επί 80 ώρες και στη συνέχεια θα πραγµατοποιήσουν τη πρακτική 
τους άσκηση επί 500 ώρες σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς και νηπιαγωγεία.  
Στο πρόγραµµα «Επαγγελµατίας Γραµµατέας» θα συµµετέχουν πτυχιούχοι/ες ΑΕΙ-ΤΕΙ 
ανεξαρτήτου ειδικότητας που θα καταρτισθούν θεωρητικά επί 80 ώρες και στη συνέχεια θα 



 
 

 

πραγµατοποιήσουν τη πρακτική τους άσκηση επί 500 ώρες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
γραφεία. 
Επισηµαίνεται ότι όσοι από τους ενδιαφερόµενους/ες έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου 
υπαλλήλου θα πρέπει να προσκοµίσουν και την άδεια δεύτερης απασχόλησης από το 
Υπηρεσιακό τους Συµβούλιο. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2510831126,2510835794 και στο 
 Email  kek.kav@pamth.gov.gr   
 
 

 


