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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το ΚΕΚ Ανάπτυξη & Εξέλιξη είναι ένα νέο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (κωδ. Πιστοποίησης 
από τον ΕΟΠΠΕΠ, 10983-13) µε έδρα το Άστρος Κυνουρίας. Η δοµή του στεγάζεται σε ένα καινούργιο 
κτίριο 280 τ.µ. εξοπλισµένο µε όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά µέσα και µε πρόσβαση σε όλους τους 
χώρους για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  
 

Έπειτα από µεγάλη εµπειρία στον σχεδιασµό, οργάνωση και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων διαπιστώσαµε την ανάγκη να εφαρµόσουµε αντίστοιχα προγράµµατα στην περιοχή της 
Κυνουρίας, πάντα µε γνώµονα την ανάπτυξη της περιοχής. 
 

Στόχος του φορέα µας είναι να συµβάλει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του στην έρευνα για την 
ανάδειξη των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών, την 
υψηλού επιπέδου κατάρτιση µε βάση τις νέες εκπαιδευτικές µεθόδους και τεχνολογικές καινοτοµίες 
αξιοποιώντας την διεθνή εµπειρία και τις διακρατικές συνεργασίες. 
 

Η αξιολόγηση, η συµβουλευτική, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, η εξατοµικευµένη παρακολούθη-
ση και προώθηση - επανατοποθέτηση ανέργων και εργαζοµένων στην αγορά εργασίας αποτελούν 
στόχους του ΚΕΚ, συµβάλλοντας έτσι στην διαµόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που οδηγούν 
στην επιτυχία των πολιτικών απασχόλησης και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
 

To ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ αναλαµβάνει την ενηµέρωση και προετοιµασία επιχειρήσεων για 
επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράµµατα Χρηµατο-
δότησης Επιχειρήσεων, Επιχειρηµατικά σχέδια (Business Plan), Marketing (Marketing Plan). 
 

Ήδη πρόκειται να υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράµµατα: 
 

� «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών» (3 τµήµατα) 
 

� «Σεµινάρια επιµόρφωσης εργοδοτών σε θέµατα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας» 

σε συνεργασία µε το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΤΡΟΥΣ «Ο ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ» (2 τµήµατα) 
 

� «Επιδοτούµενο Πρόγραµµα κατάρτισης / επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούµενους και 
εργαζόµενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας µε στόχο την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους» από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας.  (2 τµήµατα) 

 

Τέλος ετοιµάζουµε προτάσεις για υποβολή Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων σε συνεργασία µε Φορείς, 
∆ήµους και Επιχειρήσεις στα προγράµµατα Grundtvig, Leonardo, Leader, Equal. 

Σας περιµένουµε στον φορέα µας, να γνωριστούµε και να σας ξεναγήσουµε στις εγκαταστάσεις µας, 
στο Άστρος (πλησίον του Αγροτικού Συνεταιρισµού Κυνουρίας). 

Στην ιστοσελίδα µας www.anaptixi-exelixi.gr µπορείτε να ενηµερωθείτε πλήρως για τις δράσεις και για 
τα µελλοντικά προγράµµατά µας. 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 27550-24094, 6975803004,  
e-mail: kek@anaptixi-exelixi.gr 
Υπεύθυνος δοµής: Χασαπογιάννης Γιώργος 
 

 

Με εκτίµηση 
 

 

   ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   (Μαθηµατικός, MSc στην Πληροφορική)        

 


