
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αρκαδίας μετά από 8 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης 

παρουσίας του στα εκπαιδευτικά δρώμενα του Νομού ολοκληρώνει το έργο του στις 30/06/2011. 

Όλα αυτά τα χρόνια από τον Σεπτέμβριο του 2003 έως και τον Ιούνιο του 2011 υλοποιήθηκαν 

393 εκπαιδευτικά προγράμματα στους περισσότερους Δήμους τα οποία παρακολούθησαν περίπου 

6.260 εκπαιδευόμενοι ( ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ) 

 
Κ.Ε.Ε. 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ  

 
ΑΝΔΡΕΣ 

 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 
2003 - 2004 

 
41 

 
445 

 
126 

 
319 

 
2004 - 2005 

 
48 

 
848 

 
285 

 
563 

 
2005 - 2006 

 
74 

 
1372 

 
415 

 
957 

2006 - 2007 69 1035 296 739 
2007 - 2008 66 1000 290 710 
2008 – 2009 42 681 179 502 
2009 – 2010 14* 226 40 186 
2010 - 2011 39 650 167 483 

 

*Λόγω καθυστέρησης ένταξης των προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ , τα προγράμματα ξεκίνησαν το 
Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2010. 
 
 

Όλα αυτά τα χρόνια , καταφέραμε να κάνουμε το Κ.Ε.Ε. Αρκαδίας θεσμού και σημείο αναφοράς σε 

θέματα Δια Βίου Μάθησης. 

Ως Υπεύθυνος του Κέντρου νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω : 

1. Το Νομάρχη Αρκαδίας για την αμέριστη συμπαράστασή του. 

2. Όλους τους Δημάρχους , αντιδημάρχους , δημοτικούς συμβούλους του Νομού , τοπικούς 

φορείς  και συλλόγους με τους οποίους ήρθα σε επαφή όλα αυτά τα χρόνια για την 

προώθηση των προγραμμάτων αλλά και τους υπαλλήλους των Δήμων και των Κ.ΕΠ. χωρίς 

την βοήθεια των οποίων δε θα ήταν δυνατή η οργάνωση προγραμμάτων ειδικά σε 

μακρινούς δήμους. 

3. Τους Περιφερειακούς Δ/ντες εκπ/σης τον Δ/ντη Α/θμιας & τους Δ/ντες Β/θμιας εκπ/σης  

καθώς και όλους τους Δ/ντες και Δ/ντριες των σχολείων του Νομού   οι οποίοι αγκάλιασαν 

το θεσμό και μας παραχώρησαν αίθουσες διδασκαλίας για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων . 

4. Την Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας & Κυνουρίας , τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Αλέξανδρο και 

τον Αρχιμανδρίτη κ. Θεόκλητο Ντούλια με την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία 



του οποίου εξασφαλίσαμε την στέγαση του Κ.Ε.Ε. Αρκαδίας από το 2007 στο υπέροχο  

κτήριο του Πν. Κέντρου του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως. 

5.  Φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους  εκατοντάδες εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες του 

Κέντρου μας οι οποίοι με το ζήλο και τον εκπαιδευτικό επαγγελματισμό τους παρείχαν 

ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες , αναβαθμίζοντας το θεσμό . 

6. Πολλές ευχαριστίες και στους προμηθευτές μας για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα 

χρόνια και την αμέριστη κατανόησή τους σε διαστήματα όπου υπήρχε καθυστέρηση 

πληρωμών . 

7. Φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους συναδέλφους μου , τη Φωτεινή Λαμπροπούλου 

και τον Θοδωρή Παντελέ τα φιλαράκια μου μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας με τους 

οποίους καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από χαρές , λύπες , δυσκολίες , αγωνίες και 

προβλήματα , να έχουμε μια άψογη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα , προωθώντας στο Νομό 

και όχι μόνο το θεσμό της Δια Βίου Μάθησης . 

8. Να ευχαριστήσω βέβαια και τα στελέχη των άλλων Δομών και προγραμμάτων της 

Γ.Γ.ΔΒ.Μ. για την άψογη συνεργασία μας με κοινό στόχο την προώθηση του θεσμού της 

Δια Βίου Μάθησης . 

9. Πολλές ευχαριστίες βέβαια οφείλω να δώσω σε όλους τους δημοσιογράφους και 

εργαζόμενους  στα τοπικά Μ.Μ.Ε ( έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ) οι οποίοι μας στήριξαν 

όλα αυτά τα χρόνια παρουσιάζοντας συνεχώς το έργο μας και ενημερώνοντας τους πολίτες 

για την λειτουργία του Κέντρου μας . 

10. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ όμως ανήκει στους χιλιάδες εκπαιδευόμενους πολίτες όλου του 

Νομού Αρκαδίας που μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα του Κέντρου 

μας , δείχνοντας έμπρακτα την ανάγκη του κόσμου για παρουσία σε τέτοιου είδους 

εκπαιδευτικές δράσεις . 

 

Μπορεί να ολοκληρώνεται ο κύκλος του Κ.Ε.Ε. ωστόσο η Δια Βίου Μάθηση συνεχίζεται και 

ελπίζω σύντομα το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να κινήσει όλες 

τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε από τον ερχόμενο χειμώνα να γίνει πράξη η ευχή όλων για 

συνέχιση των προγραμμάτων. 

                                                   Εις το επανιδείν λοιπόν!! 

 

                                                 Σπυρόπουλος Ηλίας  

                                                  ( Υπεύθυνος Κ.Ε.Ε. Αρκαδίας ) 


