
Ένα αίτηµα που είχε διαµορφωθεί την
περίοδο εκείνη ήταν το να µπορούν τα
παιδιά των δηµοσίων υπαλλήλων να
κάνουν διακοπές δωρεάν στις
κατασκηνώσεις του δήµου Τρίπολης στο
Άστρος. Στη συνάντηση που είχε η
Εκτελεστική Γραµµατεία του
Νοµαρχιακού Τµήµατος της Α∆Ε∆Υ ,
στις 23 Ιουνίου 1998, µε το δήµαρχο της
Τρίπολης το αίτηµα έγινε αποδεκτό και ο
δήµαρχος δεσµεύτηκε να παραχωρήσει
τις κατασκηνώσεις του δήµου το
τελευταίο δεκαήµερο του Αυγούστου.

Για το θέµα της ένταξης των
δασοπυροσβεστών της Αρκαδίας στην
πυροσβεστική υπηρεσία το Νοµαρχιακό
Τµήµα της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας έκανε
παρέµβαση και σε συνεργασία µε το
Νοµάρχη Αρκαδίας Παναγιώτη
Γιαννόπουλο διαβίβασαν το αίτηµα στην
κυβέρνηση ενώ υπήρξε και στήριξη στην
παρέµβαση που έγινε στο συµβούλιο
επικρατείας.

Με στόχο την ανάδειξη και επίλυση
των προβληµάτων που υπήρχαν στα
περιφερειακά νοσοκοµεία Αρκαδίας  η  Εκτελεστική Γραµµατεία του
Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίαςµαζί µε το µέλος της ΠΟΕ∆ΗΝ
Γεώργιο Ρέππα και το διοικητικό συµβούλιο του Ψυχιατρείου Τρίπολης,  στις
3 Μαρτίου 1999, επισκέφτηκε τη διοίκηση του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου
Τρίπολης και συζήτησαν µεταξύ των
άλλων και τα παρακάτω: 1) Το
πρόγγραµµα «Ψυχαργός» και οι
επιπτώσεις που πιθανόν θα έχει στις
θέσεις εργασίας αφού την περίοδο
εκείνη 60-70 ασθενείς θα
µεταφέρονταν σε ξενώνες, οι
περισσότεροι των οποίων
βρίσκονταν εκτός Αρκαδίας, 2) Τη
µη λειτουργία συντονιστικού
συµβουλίου υγείας Αρκαδίας και οι
επιπτώσεις που αυτό δηµιουργούσε
στη µη επίλυση πολλών
προβληµάτων, 3) Τη φαρµακευτική
περίθαλψη των εργαζοµένων στο
ψυχιατρείο µε τη µη ύπαρξη
συµβάσεως µε τα φαρµακεία της
Τρίπολης και τις εργατώρες που
χάνονταν µε τις συχνές επισκέψεις στο υγειονοµικό, 4) Το αίτηµα οι
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προσλήψεις που θα γινόντουσαν στα πλαίσια του προγράµµατος «ψυχαργός»
για τους ξενώνες να γίνονταν από τους οργανισµούς των νοσοκοµείων.

Τον Ιούνιο του 1998 το Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας
ασχολήθηκε µε την επίλυση των
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των
αστυνοµικών που εργάζονταν στις
φυλακές της Τρίπολης. Η Εκτελεστική
Γραµµατεία του Νοµαρχιακού
Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας
επικοινώνησε µε τον υπουργό
∆ικαιοσύνης Ευάγγελο Γιαννόπουλο και
τον υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης Γιώργο
Ρωµαίο και ζήτησε την επίλυση του
προβλήµατος. Μέσα σε λίγες µέρες το
υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης έδωσε
βιώσιµη λύση την οποία ανακοίνωσε µε
έγγραφό του στην Εκτελεστική
Γραµµατεία του Νοµαρχιακού
Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας. 

Στην επιφάνεια την περίοδο εκείνη
ήρθε και το θέµα της εξοµοίωσης των
πτυχίων για τους δασκάλους και
νηπιαγωγούς πτυχιούχους
Παιδαγωγικών Ακαδηµιών. Στην πρώτη
εφαρµογή του προγράµµατος η Αρκαδία δε συµµετείχε γιατί µαζί µε το νοµό
Μεσσηνίας είχαν ενταχθεί για τη διαδικασία της εξοµοίωσης στο
Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών που δεν επιθυµούσε να
εξακτινώσει τη διαδικασία στην Αρκαδία σε αντίθεση µε τα άλλα
πανεπιστήµια που εξακτίνωσαν τη διαδικασία στους νοµούς της ευθύνης
τους. Έτσι, παρουσιάστηκε το 
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φαινόµενο στην Πελοπόννησο, το Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου
Αθηνών να υλοποιεί τη διαδικασία εξοµοίωσης στην Κόρινθο, στο Ναύπλιο
και στη Σπάρτη και να µένει έξω από αυτή τη διαδικασία η Τρίπολη και η
Καλαµάτα. Οι αντιδράσεις των Μεσσηνίων ήταν έντονες και όλοι οι φορείς
τάχτηκαν στον αγώνα των
δασκάλων και των νηπιαγωγών
και ανάγκασαν τον υφυπουργό
Παιδείας να δώσει λύση
εντάσσοντας τη Μεσσηνία στο
πανεπιστήµιο Αθηνών που
προχώρησε άµεσα στη
διαδικασία εξακτίνωσης της
εξοµοίωσης. Μπροστά σ’ αυτή
την κατάσταση το Νοµαρχιακό
Τµήµα της ΑΔΕΔY Αρκαδίας
εντάχτηκε στο πλευρό του
αγώνα των δασκάλων και
νηπιαγωγών Αρκαδίας. Με
αλλεπάλληλες παρεµβάσεις
ζήτησε την άµεση υλοποίηση
του προγράµµατος εξοµοίωσης
των πτυχίων των δασκάλων και
νηπιαγωγών και στην Τρίπολη.
Τελικά, το θέµα λύθηκε και η
Αρκαδία εντάχτηκε στην ευθύνη
του πανεπιστηµίου Αθηνών το
οποίο προχώρησε στην εξοµοίωση των πτυχίων των δασκάλων  και στην
Τρίπολη.

Στο πλευρό των δασκάλων και
νηπιαγωγών Αρκαδίας  στάθηκε το
Νοµαρχιακό Τµήµα της ΑΔΕΔY
Αρκαδίας και όταν αυτοί
απαιτούσαν την εξοµοίωση των
πτυχίων των νηπιαγωγών. Τελικά
και αυτό το θέµα λύθηκε, η
Αρκαδία εντάχτηκε στο
πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το
προχώρησε στην διαδικασία
εξοµοίωσης των πτυχίων των
νηπιαγωγών στην Τρίπολη.

Στις 26 Ιουνίου 1998, µε έντονο
τρόπο, αντέδρασε το Νοµαρχιακό
Τµήµα της ΑΔΕΔY Αρκαδίας όταν
η κυβέρνηση προσπάθησε να
θέσει ασυµβίβαστο ανάµεσα στην
ιδιότητα των στελεχών
εκπαίδευσης (προϊσταµένου,
σχολικού συµβούλου, διευθυντή
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σχολείου) και στον αιρετό εκπρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’
βαθµού. Την προσπάθεια αυτή το Νοµαρχιακό Τµήµα της ΑΔΕΔY Αρκαδίας
την χαρακτήρησε «µεροληπτική» και «αντισυνταγµατική» και ζήτησε την
άµεση απόσυρση της τροπολογίας.

Έντονα αντέδρασε το Νοµαρχιακό Τµήµα της ΑΔΕΔY Αρκαδίας και  όταν
έγινε περικοπή πιστώσεων στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο. Στάθηκε στο
πλευρό των γιατρών που είχαν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και ζήτησε από
τον υπουργό Yγείας και Πρόνοιας Παπαδήµα να εξασφαλίσει άµεσα το ποσό
των 250.000.000 δραχµών που θα έφερνε την οµαλότητα στο νοσοκοµείο και
δε θα το οδηγούσε σε υποβάθµιση και πληµµελή λειτουργία.

Οργάνωσε νοµαρχιακή συνδιάσκεψη στην Τρίπολη, στις 8 Μαρτίου 1999,
µε στόχο την οργανωτική ανασυγκρότηση του δηµοσιοϋπαλληλικού
συνδικαλιστικού κινήµατος µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο βηµάτων-µέτρων. 

Όταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής επισκέφτηκε την Αρκαδία ανάµεσα
στους φορείς που κάλεσε να κουβεντιάσει ήταν και το Νοµαρχιακό Τµήµα της
ΑΔΕΔY Αρκαδίας. Το Νοµαρχιακό Τµήµα της ΑΔΕΔY Αρκαδίας,
εκπροσώπησε ο πρόεδρός του Τάσος Αποστολόπουλος ο οποίος έθεσε στον
Κωνσταντίνο Καραµανλή όλα τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι δηµόσιοι
υπάλληλοι της Αρκαδίας.

Στις 19 Οκτωβρίου 1999 ο πρόεδρος Τάσος Αποστολόπουλος και ο
Γραµµατέας Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος παραιτήθηκαν από τις θέσεις
που κατείχαν στην  Εκτελεστική Γραµµατεία του Νοµαρχιακού Τµήµατος της
ΑΔΕΔέ Αρκαδίας γιατί ο πρόεδρος Τάσος Αποστολόπουλος εκλέχτηκε και
πάλι στο Γενικό Συµβούλιο της ΑΔΕΔέ και ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή
Προέδρου του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔY και ο Γραµµατέας
Σωτηρόπουλος Τριαντάφυλλος γιατί εκλέχτηκε Δηµοτικός Σύµβουλος στο
δήµο Τρίπολης.

Σε γενικές γραµµές η νέα Εκτελεστική Γραµµατεία του Νοµαρχιακού
Τµήµατος της ΑΔΕΔέ Αρκαδίας ακολούθησε την ίδια πολιτικοσυνδικαλιστική
τακτική που είχε χαραχτεί από την προηγούµενη διοίκηση.

Η νέα διοίκηση ασχολήθηκε µε το πρόγραµµα NOW, µε τη δίωξη του
φαρµακοποιού Χρήστου Καπλάνη, µε τις εκδηλώσεις ενάντια στην επίσκεψη

Κλίντον στην Ελλάδα, µε την επίσκεψη σε χώρους
εργασίας για ενηµέρωση των εργαζοµένων, µε τη
δίωξη του συνδικαλιστή προέδρου των δασκάλων
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟY ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΕΔY ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πρόεδρος: Πανόπουλος Γεώργιος
Αν. Πρόεδρος: Μαρκόπουλος Κώστας
Γραµµατέας: Αγγελόπουλος Νίκος
Αν. Γραµµατέας: Αναστοπούλου Σταυρούλα
Ταµίας: Πανταζόπουλος Ιωάννης
Οργ. Γραµµατέας: Σωτηρόπουλος Τριαντ.
Μέλη: Αποστολόπουλος Τάσος, Καλαµαράς

Τάσος, Λυκουρέντζος Μανώλης

Ο Γιώργος Πανόπουλος
διατέλεσε πρόεδρος του
Νοµαρχιακού Τµήµατος

της ΑΔΕΔέ Αρκαδίας από
19 Οκτωβρίου 1999 έως

20 Ιουνίου 2001.



Νίκου Μπαλάση, µε τη στήριξη των κινητοποιήσεων που είχε κηρύξει η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔέ. Αναλυτικότερα
η δράση της Εκτελεστικής Γραµµατείας του
Νοµαρχιακού Τµήµατος της ΑΔΕΔY Αρκαδίας
διαµορφώθηκε ως εξής:

Κατά πρώτον στάθηκε στο πλευρό του
φαρµακοποιού Χρήστου Καπλάνη που δεχόταν
δίωξη από τη διοίκηση του Ψυχιατρείου Τρίπολης.
Επισκέφτηκε τη διοίκηση και εξέφρασε την έντονη
δυσφορία των δηµοσίων υπαλλήλων της Αρκαδίας
και ζήτησε την παύση κάθε πειθαρχικής
διαδικασίας ενάντια στο φαρµακοποιό Χρήστο
Καπλάνη. Το θέµα δηµοσιοποιήθηκε και ο τοπικός
τύπος ασχολήθηκε έντονα, προβάλοντας τη θέση
της διοίκησης του Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔY
Αρκαδίας. Επίσης, ζήτησε την πιστή εφαρµογή των
σχετικών διατάξεων του νόµου 2690/99.

Στο πλευρό και του συνδικαλιστή, προέδρου των
δασκάλων και  νηπιαγωγών, Νίκου Μπαλάση που
διωκόταν από τον προϊστάµενο Πωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σταύρο Κοδέλλα
βρέθηκε η διοίκηση του Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔY Α ρ κ α δ ί α ς .
Συνεδρίασε στις 3 Ιανουαρίου 2001 και οµόφωνα αποφάσισε την  «... έκδοση
ανακοίνωσης µε την οποία το Νοµαρχιακό Τµήµα να εκφράσει την έντονη
δυσαρέσκειά του για την προσπάθεια πειθαρχικής δίωξης του προέδρου του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ενός από τα
µεγαλύτερα και πλέον δραστήρια συνδικαλιστικά σωµατεία του δηµόσιου
τοµέα στο νοµό µας. Η ενέργεια αυτή που έρχεται µετά τη δηµοσιοποίηση
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έδωσε το δικό του παρόν
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υπηρέτησε µε συνέπεια
από τη θέση του
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µέσω του τοπικού τύπου, αντιδικία της διοίκησης µε το συνδικαλιστικό
σωµατείο δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα για τον τρόπο αντιµετώπισης της
συνδικαλιστικής δράσης, στην απαρχή του 21ου αιώνα».

Ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα την περίοδο που αναλύουµε ήταν η
επίσκεψη του προέδρου της Αµερικής Μπιλ Κλίντον στην Ελλάδα. Το
Νοµαρχιακό Τµήµα της ΑΔΕΔY Αρκαδίας πήρε, στις 3 Νοεµβρίου 1999,
απόφαση να συµµετέχει στις εκδηλώσεις που είχαν προγραµµατιστεί ενάντια
σ’ αυτή την επίσκεψη.

Για τον καλύτερο συντονισµό δράσης το Νοµαρχιακό Τµήµα της ΑΔΕΔY
Αρκαδίας πραγµατοποίησε συσκέψεις µε τις διοικήσεις των πρωτοβάθµιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων των δηµοσίων υπαλλήλων της Αρκαδίας.
Στήριξε όσο ήταν δυνατόν τις αποφάσεις για κινητοποιήσεις που είχε πάρει η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔY. Μάλιστα στις 15 Νοεµβρίου 2000 είχε
καλέσει κλιµάκιο από τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔY Κώστα
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Κόλλια και Γιάννη Αντωνάκο και µαζί επισκέφτηκαν εργασιακούς χώρους.
Πραγµατοποίησαν συγκέντρωση εργαζοµένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Τρίπολης, στο Παναρκαδικό
Νοσοκοµείο καθώς και στο 11ο
Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης.

Οι εκλογές για νέα διοίκηση του
Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔY
Αρκαδίας πραγµατοποιήθκαν στις 20
Ιουνίου 2001. Την Εφορευτική
Επιτροπή αποτέλεσαν οι:
Πανόπουλος Γεώργιος, Βέµµος
Παναγιώτης και Γιαννακόπουλος
Γεώργιος. Οι αντιπρόσωποι των
πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών
οργανώσεων των δηµοσίων
υπαλλήλων της Αρκαδίας ήταν 96.
Στην εκλογική διαδικασία
συµµετείχαν οι παρατάξεις: ΠΑΣΚ,
ΔΑΚΕ, Ενωτική Κίνηση Δηµοσίων
έπαλλήλων Αρκαδίας, ΕΣΑΚ. 

Στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚ
συµµετείχαν οι: Αγγελόπουλος
Νίκος, Γκανάς Παναγιώτης,
Δηµητρίου Αντώνης, Κατσαρός
Δηµήτριος, Κόλλιας Αργύρης,
Μήτρου Γεώργιος, Παναγοπούλου
Ιωάννα, Σωτηρόπουλος
Τριαντάφυλλος.

Στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ
συµµετείχαν οι: Καλαµαράς
Αναστάσιος, Καλιανιώτης
Χαράλαµπος, Μαρκόπουλος
Κώστας, Μπόζνος Δήµος.

Στο ψηφοδέλτιο της Ενωτικής
Κίνησης Δηµοσίων έπαλλήλων
Αρκαδίας συµµετείχαν οι:
Αναστοπούλου Βούλα,
Καστραντάς Ευάγγελος, Λάζαρης
Ιωάννης, Μπιµπίρη Παυλίνα.

Στο ψηφοδέλτιο της ΕΣΑΚ-
Δηµοσίου συµµετείχε η Μαρούτα
Μαρία.

Από την ΠΑΣΚ εκλέχτηκαν οι:
Γιάννα Παναγοπούλου, Δηµήτρης Κατσαρός, Αργύρης Κόλλιας, Αντώνης
Δηµητρίου, Νικόλαος Αγγελόπουλος.

Από τη ΔΑΚΕ εκλέχτηκαν οι: Μαρκόπουλος Κώστας, Καλαµαράς
Αναστάσιος, Μπόζνος Δήµος.

Από την Ενωτική Κίνηση Δ.Y. Αρκαδίας εκλέχτηκε ο Ιωάννης Λάζαρης.
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ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (20-6-2001)

ΠΑΣΚ: 47 ψήφους
ΔΑΚΕ: 27 ψήφους
Ενωτική Κίνηση Δ.έ. Αρκαδίας: 8 ψήφους
ΕΣΑΚ: 2 ψήφους

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΠΟY ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ
YΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΑΣΚ
ΠΑΝΑΓΟΠΟYΛΟY ΓΙΑΝΝΑ: 36 ψήφους
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 33 ψήφους
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΡΓYΡΗΣ: 31 ψήφους
ΔΗΜΗΤΡΙΟY ΑΝΤΩΝΗΣ: 27 ψήφους
ΑΓΓΕΛΟΠΟYΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 26 ψήφους
ΜΗΤΡΟY ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 22 ψήφους
ΣΩΤΗΡΟΠΟYΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. : 15 ψήφους
ΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 10 ψήφους

ΔΑΚΕ
ΜΑΡΚΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ: 18 ψήφους
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: 14 ψήφους
ΜΠΟΖΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: 10 ψήφους
ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: 10 ψήφους

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Δ.έ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 7 ψήφους
ΜΠΙΜΠΙΡΗ ΠΑYΛΙΝΑ: 6 ψήφους
ΑΝΑΣΤΟΠΟYΛΟY ΒΟYΛΑ: 6 ψήφους
ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΕYΑΓΓΕΛΟΣ: 4 ψήφους

ΕΣΑΚ ΔΗΜΟΣΙΟY
ΜΑΡΟYΤΑ ΜΑΡΙΑ: 1 ψήφο

Η εφορευτική επιτροπή που υπογράφει και το
πρακτικό των αρχαιρεσιών της 20ης Ιουνίου 2001
αποτελείτο από το Γιώργο Πανόπουλο,
Παναγιώτης Βέµµος και Γεώργιο Γιαννακόπουλο.



Στις 24 Ιουνίου 2001 συνεδρίασε η νέα Εκτελεστική Γραµµατεία του
Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔY Αρκαδίας, στα γραφεία του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, µε µοναδικό θέµα τη
συγκρότηση σε σώµα. Η συγκρότηση έγινε οµόφωνα στη βάση της
αντιπροσωπευτικότητας ώστε να εκπροσωπηθούν στο προεδρείο όλες οι
παρατάξεις που
εκπροσωπούνταν στην
Εκτελέστική Γραµµατεία
ανάλογα µε τη δύναµη που
είχαν καταγράψει στις
εκλογές για την ανάδειξη της
νέας Εκτελεστικής
Γραµµατείας του
Νοµαρχιακού Τµήµατος
Α Δ Ε Δ έ Αρκαδίας. Η νέα
Εκτελεστική Γραµµατεία
έλαβε την παρακάτω µορφή:
Πρόεδρος  Αργύρης Κόλλιας, Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κώστας Μαρκόπουλος, Γραµµατέας Παναγοπούλου
Γιάννα, Οργανωτικός Γραµµατέας  Λάζαρης Ιωάννης,
Ταµίας Αναστάσιος Καλαµαράς, Μέλη οι:  Δηµητρίου
Αντώνιος, Κατσαρός Δηµήτρης, Μπόζνος Δηµήτριος,
Αγγελόπουλος Νικόλαος.

Η νέα Εκτελεστική Γραµµατεία του Νοµαρχιακού
Τµήµατος ΑΔΕΔY Αρκαδίας, σε συνεργασία µε το
µέλος του  Γενικού Συµβουλίου της ΑΔΕΔY
Αποστολόπουλο Τάσο, αποφάσισε να συνδιοργανώσει
µε το Τµήµα Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ΑΔΕΔY ηµερίδα
µε θέµα «Το µέλλον της Ευρώπης-Νέες µορφές
διακυβέρνησης και ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών». Ήρθε σε επικοινωνία µε τον εκπρόσωπο
της ΑΔΕΔY στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
της Ευρώπης Χριστόφορο Κορυφίδη και η ηµερίδα
συνδιοργανώθηκε το Σάββατο 29 Σεπτεµβρίου 2001,
στο Πνευµατικό Κέντρο του Δήµου Τρίπολης. Είχε δε
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν  το πολιτικοσυνδικαλιστικό
γεγονός των ηµερών για την Αρκαδία. Είχαν κληθεί να συµµετάσχουν περί τα
150 συνδικαλιστικά στελέχη της Πελοποννήσου. Οι εισηγητές επιλέχτηκαν µε
κριτήριο την πολύπλευρη προσέγγιση του θέµατος (ειδικοί, οµάδες
συµφερόντων, εθνικές προσεγγίσεις). Έτσι εισηγητές ήταν η Άννα
Διαµαντοπούλου µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Anne-Marie Sigmund,
πρόεδρος της οµάδας διαφόρων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής ΟΚΕ, ο
Χριστόφορος Κορυφίδης, υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Τµήµατος της ΑΔΕΔY
και µέλος της Ευρωπαϊκής ΟΚΕ, ο Νίκος Ταµπακίδης, δήµαρχος Αγίων
Αναργύρων και µέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των
Περιφερειών της Ε.Ε., ο Johan van Rens, διευθυντής του CEDEFOR, ο
Γιώργος Κανελλόπουλος Αντιπρόεδρος του ΟΑΕΔ και µέλος της ελληνικής
αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή ΟΚΕ (ΓΣΕΒΕΕ-οµάδα εργοδοτών), ο
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Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟY
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔY ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΟY ΠΡΟΕΚYΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 20ης
ΙΟYΝΙΟΣ 2001

ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΡΓYΡΗΣ: Πρόεδρος
ΜΑΡΚΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ: Αναπληρωτής Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΟΠΟYΛΟY ΓΙΑΝΝΑ: Γραµµατέας
ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Οργανωτικός Γραµµατέας
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ταµίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟY ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Μέλος
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Μέλος
ΜΠΟΖΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μέλος

Ο Αργύρης Κόλλιας
διατέλεσε πρόεδρος

του Νοµαρχιακού
Τµήµατος ΑΔΕΔY
Αρκαδίας από 20

Ιουνίου 2001 έως 10
Νοεµβρίου 2004
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Γιάννης Παπαµιχαήλ, µέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή
ΟΚΕ (ΓΣΕΕ-οµάδα εγαζοµένων) και ο Χρήστος Φάκας µέλος της ελληνικής
αντιπροσωπείας στην ευρωπαϊκή ΟΚΕ (ΓΕΣΑΣΕ-
οµάδα διαφόρων δραστηριοτήτων). Στην ηµερίδα
προέδρευσαν οι: Σπύρος Παπασπύρος Πρόεδρος
ΑΔΕΔY, Τάσος Αποστολόπουλος  Γενικός
Σύµβουλος της ΑΔΕΔY και Τάσος Δεληγιάννης
Γενικός Γραµµατέας της ΑΔΕΔY. Τους
καλεσµένους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του
Νοµαρχιακού Τµήµατος της ΑΔΕΔY Αρκαδίας
Αργύρης Κόλλιας ο οποίος πραγµατοποίησε και
την έναρξη των εργασιών της ηµερίδας. 

Κεντρικό στόχο της, έθεσε η διοίκηση του
Νοµαρχιακού Τµήµατος της ΑΔΕΔY Αρκαδίας  της
περιόδου που εξετάζουµε, να συνεχίσει τον αγώνα
που είχαν χαράξει οι προηγούµενες διοικήσεις για
επίλυση του προβλήµατος µε τις συµβάσεις των
φαρµακείων της Τρίπολης. Πραγµατοποίησε
συναντήσεις µε τον Πρόεδρο  του ΠΕΣY
Πελοποννήσου Οδ. Βουδούρη, την επιτροπή
υγείας της Νοµαρχίας και το Σύλλογο των Φαρµακοποιών. Οι συνθήκες είχαν
ωριµάσει µιας και η κυβέρνηση σχεδίαζε την αλλαγή του συστήµατος
φαρµακευτικής περίθαλψης µε τη δηµιουργία του ΟΠΑΔ. Πράγµατι το θέµα
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Το πρόγραµµα της ηµερίδας

Η Γιάννα Παναγοπούλου
διατέλεσε για πολλά χρόνια

Γραµµατέας στο Νοµαρχιακό
Τµήµα της ΑΔΕΔY και

πρόσφερε σηµαντικότατο
έργο. Σήµερα εκτελεί και

πάλι, µε επιτυχία, τα
καθήκοντα του Γραµµατέα.



Νοµαρχιακό Τµήµα ΑΔΕΔY Αρκαδίας

39

ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, 28 Σεπτεµβρίου 2001ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, 30 Μαϊου 2001
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επιλύθηκε οι φαρµακοποιοί υπέγραψαν
σύµβαση, οι ουρές στο υγειονοµικό
έλαβαν τέλος και ο αγώνας των
διοικήσεων του Νοµαρχιακού Τµήµατος
Α Δ Ε Δ Y Αρκαδίας δικαιώθηκε. Οι
δηµόσιοι υπάλληλοι έλυσαν ένα
πρόβληµα που τους ταλαιπωρούσε
χρόνια.

Για τη στέγαση του Νοµαρχιακού
Τµήµατος της ΑΔΕΔY Αρκαδίας  έγιναν
συζητήσεις προκειµένου να στεγαστεί
σε χώρο του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου
Τρίπολης. Η πρόεδρος του
νοσοκοµείου Ελένη Σιουρούνη παραχώρησε χώρο αλλά στη συνέχεια
κρίθηκε δύσκολη η στέγαση του Νοµαρχιακού Τµήµατος στο συγκεκριµένο
χώρο αφού ήταν αρκετά χιλιόµετρα µακριά από την Τρίπολη.

Για την καλύτερη ενηµέρωση των εργαζοµένων η διοίκηση του
Νοµαρχιακού Τµήµατος της
ΑΔΕΔY Αρκαδίας κάλεσε κατ’
επανάληψη τις διοικήσεις των
π ρ ω τ ο β ά θ µ ι ω ν
συνδικαλιστικών οργανώσεων
της ΑΔΕΔY για ανταλλαγή
απόψεων. Επίσης, συχνά
επισκέφτηκε εργασιακούς
χώρους για απευθείας
συζήτηση και ενηµέρωση των
δηµοσίων υπαλλήλων.

Την Τετάρτη, 10 Νοεµβρίου
2004, στην αίθουσα
συνεδριάσεων  του  Εργατικού
Κέντρου Αρκαδίας
διενεργήθηκαν οι
αρχαιρεσίες για  την ανάδειξη
της νέας Εκτελεστικής
Επιτροπής  του  Νοµαρχιακού
Τµήµατος    ΑΔΕΔY Αρκαδίας.
Στην εκλογική διαδικασία
συµµετείχαν 18   πρωτοβάθµια
σωµατεία των δηµοσίων
υπαλλήλων της  Αρκαδίας  µε
130  αντιπροσώπους.

Στις αρχαιρεσίες έλαβαν
µέρος οι παρατάξεις: ΠΑΣΚ-
ΔY, ΔΑΚΕ -ΔY, Ενωτική
Κίνηση-ΔY, ΤΑ.ΔY.ΣY.

Από  την  καταµέτρηση  των
ψηφοδελτίων  προέκυψαν   τα
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ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (10-11-2004)

Ψήφισαν    111
Έγκυρα      111
Άκυρα         0

Έλαβαν:
ΠΑΣΚ-ΔY                                   58
ΔΕΚΕ-ΔΤ                                    47
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΔY            1
ΤΑ.ΔΗ.Σέ                                   5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΠΟY ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ
YΠΟΨΗΦΙΟΙ

Α) Από την ΠΑΣΚ
1. MΠΕΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                    46
2. ΜΑΡΙΝΟΠΟYΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    32
3. ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 32
4. ΠΑΝΑΓΟΠΟYΛΟY ΓΙΑΝΝΑ                        31
5. ΡΟYΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                          30
6. ΠΑΝΟΠΟYΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ                          26
7. ΖΑΒΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                     20
8. ΔΗΜΗΤΡΙΟY  ΑΝΤΩΝΗΣ                           10
9. ΜΗΤΡΟY  ΓΙΩΡΓΟΣ                                     8

Β) Από  την ΔΑΚΕ
1.ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ                               30
2.ΜΑΡΚΟΠΟYΛΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ                          27
3.ΜΑΝΙΑΤΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ                                   26
4.ΜΑΚΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ                                      21
5.ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                  20
6.ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ                        13

Γ) Από  την  ΤΑΞΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΟYΠΑΛΛΗΛΙΚΗ
ΣYΣΠΕΙΡΩΣΗ:

1.ΓΙΑΝΝΟΠΟYΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ                         4
2.ΜΑΡΟYΤΑ  ΜΑΡΙΑ                                       3
3.ΤΣΙΡΜΠΑ  ΓΙΩΡΓΙΑ                                      3
4.ΚΟYΤΣΟYΜΠΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ                           2
5.ΝΙΚΟΛΑΟY  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                              2

Δ) Από  τη  ΕΝΩΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ Δ.Y
1.ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                              1
2.ΒΕΜΜΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                               1
3.ΒΕΝΕΤΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                  0
4.ΝΙΚΗΤΟΠΟέΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ                          0



παρακάτω  αποτελέσµατα: 
Ψήφισαν  111,    
Έγκυρα   111,
Άκυρα         0.           
Από τα έγκυρα

ψηφοδέλτια οι παρατάξεις
έλαβαν:

ΠΑΣΚ-ΔY 58 ψηφοδέλτια
ΔΑΚΕ-ΔΤ 47 ψηφοδέλτια
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΔY  1

ψηφοδέλτιο
ΤΑ.ΔΗ.ΣY    5 ψηφοδέλτια
Από  την  καταµέτρηση  των  σταυρών  προτίµησης  έλαβαν:
Α) Από  την  ΠΑΣΚ: Mπέζος Γεώργιος  46 ψήφους, Μαρινόπουλος Βασίλης

32 ψήφους, Χρόνης Βασίλης 32 ψήφους, Παναγοπούλου Γιάννα 31 ψήφους,
Ρουµελιώτης Γεώργιος 30
ψήφους, Πανόπουλος
Γεώργιος 26 ψήφους, Ζάβος
Βασίλειος 20 ψήφους,
Δηµητρίου Αντώνης 10
ψήφους, Μήτρου Γιώργος 8
ψήφους.

Β) Από την ΔΑΚΕ:
Σκριµιζέας Γιώργος 30
ψήφους, Μαρκόπουλος
Κώστας 27 ψήφους,
Μανιάτης Πέτρος 26 ψήφους, Μακρής Γιώργος 21 ψήφους, Καλλιανιώτης
Χαράλαµπος 20 ψήφους, Καπόγιαννης Σωτήρης 13 ψήφους.

Γ) Από  την  Ταξική Δηµοσιοϋπαλληλική Συσπείρωση:  Γιαννόπουλος
Ανδρέας 4 ψήφους, Μαρούτα Μαρία 3 ψήφους, Τσίρµπα Γεωργία 3 ψήφους,
Κουτσουµπός Γιώργος 2 ψήφους, Νικολάου Δηµήτριος 2 ψήφους.

Δ) Από  τη  Ενωτική Κίνηση Δ.Y: Αντωνάκος Λάµπρος 1 ψήφο, Βέµµος
Παναγιώτης 1 ψήφο, Βενέτη Αναστασία 0 ψήφους, Νικητόπουλος Γιώργος 0
ψήφους.

Σύµφωνα  µε  τα  πιο  πάνω  αποτελέσµατα  η
ΠΑΣΚ  εξέλεξε  πέντε (5)  τακτικά  µέλη  για  την
Εκτελεστική Επιτροπή του Νοµαρχιακού
Τµήµατος  της  ΑΔΕΔY  και  η  ΔΑΚΕ  τέσσερα  (4)
τακτικά µέλη. Οι άλλες παρατάξεις δεν εξέλεξαν
εκπρόσωπο στην Εκτελεστική Γραµµατεία του
Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔY Αρκαδίας.

Συγκεκριµένα, εκλέχτηκαν:
1.Μπέζος Γιώργος 
2.Μαρινόπουλος Βασίλειος
3.Χρόνης Βασίλειος
4.Παναγοπούλου Γιάννα
5.Ρουµελιώτης Γιώργος
6.Σκριµιζέας Γιώργος
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ΣYΝΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Mαρινόπουλος Βασίλειος
ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Mαρκόπουλος Κώστας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγοπούλου Γιάννα
YΠΕYΘYΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY: Mπέζος Γιώργος
YΠΕYΘYΝΟΣ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟY:  Σκριµιζέας   Γιώργος
ΜΕΛΟΣ:  Χρόνης  Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ:  Ρουµελιώτης  Γιώργος
ΜΕΛΟΣ:  Μανιάτης  Πέτρος
ΜΕΛΟΣ:  Μακρής  Γιώργος

Yπογραφές Εφορευτικής Επιτροπής

Ο Βασίλης Μαρινόπουλος
διατέλεσε πρόεδρος στο
Νοµαρχιακό Τµήµα της

ΑΔΕΔY από 10 Νοεµβρίου
2004 έως 4 Ιανουαρίου 2007



7.Μαρκόπουλος  Κώστας
8.Μανιάτης  Πέτρος
9.Μακρής  Γιώργος
Την Εφορευτική Επιτροπή αποτέλεσαν οι: Πλέσσιας Κώστας, Μπερδούσης

Δηµήτριος και Κατσαρός Δηµήτριος. 
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας κατατέθηκαν ενστάσεις από τους:

Μπαριάµη Ευάγγελο, Ταξική Δηµοσιοϋπαλληλική Συσπείρωση και Ενωτική
Κίνηση Δηµοσίων έπαλλήλων. Η Εφορευτική Επιτροπή, οµόφωνα, αποφάσισε
να µην εκδικάσει τις ενστάσεις για το λόγο ότι αυτές
αναφέρονταν σε διαδικαστικά θέµατα προ της
εκλογικής διαδικασίας.

Στις 10 Νοεµβρίου 2004, συνεδρίασε η Εκτελεστική
Γραµµατεία του  Νοµαρχιακού  Τµήµατος  ΑΔΕΔY
Αρκαδίας   προκειµένου να συγκροτηθεί σε σώµα. Η
συγκρότηση έγινε οµόφωνα και διαπαραταξιακά ως
εξής: Mαρινόπουλος  Βασίλειος Πρόεδρος,
Mαρκόπουλος Κώστας Αναπληρωτής Πρόεδρος,
Παναγοπούλου Γιάννα Γραµµατέας, Μπέζος Γιώργος
Yπεύθυνος Οικονοµικού, Σκριµιζέας Γιώργος
Yπεύθυνος Οργανωτικού, Μέλη: Χρόνης Βασίλειος,
Ρουµελιώτης Γιώργος, Μανιάτης Πέτρος, Μακρής
Γιώργος.

Πολλά ήταν τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε το
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ΟΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ,
Δεκέµβριος 2004



Νοµαρχιακό Τµήµα της ΑΔΕΔY Αρκαδίας. Κατά πρώτο έκαναν µια σειρά από
συναντήσεις προκειµένου να επικαιροποιήσει τα αιτήµατα των δηµοσίων
υπαλλήλων.

Έτσι, µέσα  σε  κλίµα και  διάθεση
καλής  συνεργασίας  πραγµατοποιήθηκε,
την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2005,  συνάντηση
του  Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔY
Αρκαδίας µε την Γενική Γραµµατέα
Περιφέρειας Πελοποννήσου Αβούρη
Αγγελική.

Η Εκτελεστική Γραµµατεία του
Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔY
Αρκαδίας και το µέλος της  Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΑΔΕΔY Τάσος
Αποστολόπουλος  κατά  την  διάρκεια
της  συνάντησης  κατέθεσαν  στην
Γενική  Γραµµατέα  τα   προβλήµατα  που
απασχολούσαν τους δηµόσιους
υπαλλήλους. Προβλήµατα  σε
πανελλαδικό  επίπεδο όπως   το νέο
µισθολόγιο, ο νέος  δηµοσιοϋπαλληλικός
κώδικας, η αναβάθµιση  των  εργασιακών
σχέσεων, ο  εκσυγχρονισµός  της
δηµόσιας  διοίκησης, η  νέα  διοικητική  ανασυγκρότηση  της  χώρας όσο  και
ειδικότερα  τα  χρόνια  προβλήµατα  του  δηµοσιοϋπαλληλικού  κόσµου  της
Αρκαδίας   µε  κυρίαρχο  την  οικοδόµηση  ενός  Διοικητικού  Κέντρου που
θα  είχε  τη δυνατότητα  να  στεγάσει τις  περισσότερες  δηµόσιες  υπηρεσίες
βάζοντας  ένα  τέλος  στην  απίστευτη  καθηµερινή  ταλαιπωρία  των  πολιτών,
συµβάλλοντας  καταλυτικά  στην  αποσυµφόρηση  του  κυκλοφοριακού
προβλήµατος και  ενισχύοντας  τη  λειτουργικότητα και  αποτελεσµατικότητα
των  δηµοσίων  υπηρεσιών.

Επίσης,  η  Εκτελεστική Γραµµατεία   του Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔY

Τάσος Αποστολόπουλος
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ΑΙΧΜΗ  ΤΗΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2004

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΝΕΑ

7-12-2004



Αρκαδίας στάθηκε µε  ιδιαίτερη  επιµονή
στο  χρόνιο πρόβληµα  που  παρουσιάζε
το  Νοµαρχιακό  Τµήµα της ΑΔΕΔY
Αρκαδίας µε  τη  µη  στέγασή    του σε
δικό  του  χώρο  εξασφαλίζοντας τη
δέσµευση  της  Γενικής  Γραµµατέας  ότι
πολύ  σύντοµα  το  πρόβληµα  αυτό  θα
έχει  λυθεί. Δέσµευση,  την  οποία  µε
µεγάλη ικανοποίηση  και  χαρά  δέχτηκε
η  Εκτελεστική Γραµµατεία της ΑΔΕΔY
Αρκαδίας. Πράγµατι, η υπόσχεση
υλοποιήθηκε µετά από λίγο καιρό   και
έτσι  το  Νοµαρχιακό  Τµήµα  της
ΑΔΕΔέ  απέκτησε   “το  δικό  του   σπίτι”. 

Η  Εκτελεστική Γραµµατεία  του
Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔY
Αρκαδίας ενηµέρωσε  τη  Γενική
Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου
και  για  κάποιες δράσεις  που  είχε
αναπτύξει, τον  τελευταίο  καιρό η
ΑΔΕΔY, µε  ξεχωριστή σηµασία  τη
σχέση  συνεργασίας  που επρόκειτο  να
εγκαινιαστεί το επόµενο  διάστηµα
µεταξύ ΑΔΕΔY και Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου µε τη δηµιουργία
Διατµηµατικού Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών  Σπουδών    στο
γνωστικό  αντικείµενο  "Οργάνωση  και
Διοίκηση  των  Δηµοσίων  Επιχειρήσεων
και Οργανισµών", α π ε υ θ υ ν ό µ ε ν ο
αποκλειστικά σε δηµοσίους  υπαλλήλους.
Ήταν  µια  πρωτοβουλία  της  ΑΔΕΔY,  να
συνεργαστεί  για  πρώτη  φορά  σε  ένα
τέτοιο επίπεδο, µε τριτοβάθµιο
εκπαιδευτικό ίδρυµα, πανελλαδικά,
επιδιώκοντας µέσα  από  την  παροχή
εξειδικευµένων γνώσεων στους  φοιτητές
δηµοσίους υπαλλήλους να οδηγηθεί
στην καλύτερη οργάνωση,
αποτελεσµατικότητα και
ανταγωνιστικότητα των δηµοσίων
υπηρεσιών. Ταυτόχρονα να ενισχύσει,
έµπρακτα, το δηµόσιο χαρακτήρα της
εκπαίδευσης, σε µια στιγµή που αυτός ο
χαρακτήρας δεχόταν έντονες
αµφισβητήσεις.

Η  πρόταση  της  ΑΔΕΔY  είχε γίνει   την
περίοδο εκείνη  οµόφωνα  αποδεκτή  από
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τη  Διοικούσα  Επιτροπή του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου σε  συνεδρίασή
της  το  Νοέµβριο  και  οµάδα  επιστηµόνων  καθηγητών ήδη  είχε καταθέσει
ολοκληρωµένη  εισήγηση-πρόταση  για  τη  λειτουργία  του  ΠΜΣ  από  την
ακαδηµαϊκή  χρονιά  2004-2005.    

Επίσης, συζητήθηκε  η αποκέντρωση της
επιµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων
στην Τρίπολη, στα πλαίσια
προγραµµατικής  συµφωνίας  που  είχε
υπογράψει   η  ΑΔΕΔY  µε  το  υπουργείο
Δηµόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης
κατά  τη  διάρκεια  του  32ου Συνεδρίου
της. 

Τέλος,  από  την  πλευρά  του
Νοµαρχιακού  Τµήµατος ΑΔΕΔY Αρκαδίας
τέθηκε  και  το  ευαίσθητο  θέµα  των
συµβασιούχων του δηµοσίου ζητώντας  την
εργασιακή  τους  δικαίωση  µε  τη
µονιµοποίησή  τους.  

Από  την  πλευρά  της  Εκτελεστικής
Γραµµατείας  του  Νοµαρχιακού  Τµήµατος
της ΑΔΕΔY Αρκαδίας  στη  συνάντηση
συµµετείχαν  ο Πρόεδρος Βασίλης
Μαρινόπουλος και τα µέλη Γιάννα
Παναγοπούλου, Βασίλης Χρόνης  και
Γιώργος  Μπέζος.

Μέσα  σε  κλίµα  και  διάθεση  καλής  και
ουσιαστικής συνεργασίας
πραγµατοποιήθηκε, στις 13 Μαϊου 2005,
συνάντηση   του  Νοµαρχιακού Τµήµατος
ΑΔΕΔέ  Αρκαδίας  και  του  Νοµάρχη
Αρκαδίας   Κωνσταντόπουλου  Δηµήτρη.

Η Εκτελεστική Γραµµατεία του
Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔY Αρκαδίας
και  το  µέλος  της  Εκτελεστικής Επιτροπής
της  ΑΔΕΔY  Τάσος  Αποστολόπουλος  κατά
τη  διάρκεια  της  συνάντησης  κατέθεσαν
στο    Νοµάρχη  Αρκαδίας µια  σειρά  από
θέµατα που απασχολούσαν το
δηµοσιοϋπαλληλικό  κόσµο  της  Αρκαδίας.
Στα  προβλήµατα  που  τέθηκαν    κυρίαρχο
ζητούµενο από  την  πλευρά  της  ΑΔΕΔY
αποτέλεσε η κατασκευή διοικητηρίου  που
θα  είχε τη  δυνατότητα  να  συστεγάσει  τις
περισσότερες  δηµόσιες  υπηρεσίες  βάζοντας  ένα  οριστικό  τέλος  στην
απίστευτη  καθηµερινή  ταλαιπωρία  του  πολίτη, συµβάλλοντας  καταλυτικά
στην  αποσυµφόρηση  του  κυκλοφοριακού  προβλήµατος  και  ενισχύοντας
τη  λειτουργικότητα  και  αποτελεσµατικότητα  των  δηµοσίων  υπηρεσιών. 

Επίσης,  από  την  Εκτελεστική  Γραµµατεία  του  Νοµαρχιακού Τµήµατος
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Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟY
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟY ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ,

Ιανουάριος 2005



της   ΑΔΕΔY  Αρκαδίας  ζητήθηκε  από  το  Νοµάρχη    η   επανασύσταση  της
Οικονοµικής  και  Κοινωνικής  Επιτροπής (ΝΟΚΕ). Η  ΝΟΚΕ  αποτελεί
θεσµοθετηµένο  γνωµοδοτικό  όργανο  του  Νοµαρχιακού  Συµβουλίου
απαρτιζόµενο  από  τους  Κοινωνικούς  Εταίρους    το  οποίο  έχει  την
αρµοδιότητα  να   καταθέτει  τη  γνώµη-πρότασή  του  σε  βασικά
αναπτυξιακά  θέµατα  του  Νοµού.

Κλείνοντας,  η  Εκτελεστική Γραµµατεία   του  Νοµαρχιακού Τµήµατος
ΑΔΕΔY Αρκαδίας   ενηµέρωσε  το  Νοµάρχη  και  για  µια  σειρά  από
δράσεις,  που  βρίσκονταν σε εξέλιξη από την πλευρά  της  τον  τελευταίο
καιρό,   µε  ξεχωριστή  σηµασία  τη  σχέση  συνεργασίας  που  εγκαινίαζε  µε
το  Πανεπιστήµιο  Πελοποννήσου,  ιδρύοντας  Πρόγραµµα  Μεταπτυχιακών
Σπουδών  για  δηµοσίους  υπαλλήλους  στο  γνωστικό  αντικείµενο
Οργάνωση  και  Διοίκηση  Δηµοσίων  Οργανισµών  και    Επιχειρήσεων.        

Επίσης, ο Νοµάρχης ενηµερώθηκε και για  την προγραµµατική  συµφωνία
που  υπέγραψαν ΑΔΕΔY, υπουργείο Εσωτερικών και Εθνικό Κέντρο
Δηµόσιας  Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης µε σκοπό την ανάπτυξη  µιας  σειράς
κοινών δράσεων που θα αφορούσαν  τη  συνεχή  επιµόρφωση  των  δηµοσίων
υπαλλήλων.

Από  την  πλευρά  της  Εκτελεστικής Γραµµατείας  του  Νοµαρχιακού
Τµήµατος,  στη συνάντηση, συµµετείχαν ο Πρόεδρος Βασίλης Μαρινόπουλος
και  τα  µέλη  Κώστας  Μαρκόπουλος, Γιώργος  Ρουµελιώτης, Γιώργος
Σκριµιζέας  και  Γιώργος  Μπέζος.
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Για την ενηµέρωση των δηµοσίων υπαλλήλων της Αρκαδίας το
Νοµαρχιακό Τµήµα της ΑΔΕΔY Αρκαδίας εξέδωσε δικό του έντυπο µε
την επωνυµία «Yπαλληλική Αρκαδίας». Στη φωτογραφία το 3ο φύλλο,
του Μαρτίου 2005
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Μια από τις αφίσσες που χρησιµοποίησε το Νοµαρχιακό Τµήµα της ΑΔΕΔY
Αρκαδίας για να ενηµερώσει τους υπαλλήλους για το  3ήµερο αγωνιστικής δράσης
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Μια από τις ανακοινώσεις του Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔY
Αρκαδίας µε την οποία καλούσε τους δηµοσίους υπαλλήλους Αρκαδίας
να συµµετάσχουν στο παναρκαδικό συλλαλητήριο της 15ης Δεκεµβρίου



Μέσα  από  τη  συνάντηση  προέκυψε  η  ειλικρινής  διάθεση  και  των  δύο
πλευρών  για  µια  ουσιαστική  συνεργασία  προκειµένου  να  λυθούν  από
κοινού  τα  πολλά  και  οξυµένα  προβλήµατα.

Με  αφορµή  τη  µη  ανανέωση  της  σύµβασης  των  εργαζοµένων  στη
∆ιεύθυνση  Αλλοδαπών, το  Νοµαρχιακό  Τµήµα  Α∆Ε∆Y  Αρκαδίας,
οµόφωνα,   αποφάσισε   και
προσδιόρισε  τη  θέση   και  τη  στάση
του,  πάνω   στο  ευαίσθητο  θέµα  των
συµβασιούχων. Κάλεσε   τη  Γενική
Γραµµατέα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και  την  Κυβέρνηση,  να
µονιµοποιήσει  όλους  τους
συµβασιούχους  µε  όποια  µορφή
σύµβασης  και  αν  είχαν    που
κάλυπταν    πάγιες  και  διαρκείς
ανάγκες  και  είχαν  συµπληρώσει  24
µήνες  εργασία.   Ξεκαθάρισε  ότι οι
εργαζόµενοι  στη  ∆ιεύθυνση
Αλλοδαπών  συµπεριλαµβάνονταν  στις
διατάξεις  του            Π∆ 164/2004 αφού
κάλυπταν  πάγιες  και  διαρκείς
ανάγκες. Απόδειξη αποτελούσε  το
γεγονός, ότι  µετά  τη  µη  ανανέωση
της  σύµβασής  τους, το  Περιφερειακό
Ταµείο Ανάπτυξης  προσέλαβε  στη
θέση  τους  άλλους  υπαλλήλους
επιβεβαιώνοντας µε  αυτό  τον  τρόπο
τον  πάγιο  και  διαρκή  χαρακτήρα  της
συγκεκριµένης  εργασίας.

Συνεπώς, το Νοµαρχιακό Τµήµα
Α∆Ε∆Y Αρκαδίας ξεκαθάρισε ότι   θα
αποτελούσε αδικία και  µέγιστη
κοινωνική  αναλγησία η  µη  υπαγωγή
τους  στη  νοµοθετική  ρύθµιση.

Στη συνέχεια κάλεσε  τα  προβλεπόµενα  από  το  Π.∆ 164/2004 υπηρεσιακά
συµβούλια, να  κρίνουν  µε  αντικειµενικό  τρόπο, µακριά  από  πολιτικές  και
άλλες µικροκοµµατικές σκοπιµότητες  και  χωρίς  σύγχυση  ή  κενά
περιεχοµένου, ποιοι  υπάλληλοι κάλυπταν    πάγιες  και  διαρκείς  ανάγκες
επιφέροντας  έτσι  την  εργασιακή  δικαίωση  και  τερµατίζοντας  ένα
καθεστώς  οµηρίας.      

Τέλος, το  Νοµαρχιακό  Τµήµα  της  Α∆Ε∆Y Αρκαδίας κάλεσε όλους  τους
συµβασιούχους  εργαζόµενους  που  πληρούσαν  τις  προϋποθέσεις  του  Π∆
164/2004  και  ένιωθαν  ότι  αδικούνταν  να  βρίσκονται σε  µία  σχέση
επικοινωνίας  µαζί  του.

Με  την  παρουσία  κλιµακίου  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  της  Α∆Ε∆Y
µε  επικεφαλής  τον  Πρόεδρο  Σπύρο  Παπασπύρο πραγµατοποιήθηκε      η
παράδοση  των  Γραφείων  στο  Νοµαρχιακό  Τµήµα  Α∆Ε∆Y  Αρκαδίας  από
τη  Γενική  Γραµµατέα  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  Αβούρη  Αγγελική. Ένα
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χρόνιο  πρόβληµα  του  Νοµαρχιακού Τµήµατος  Α∆Ε∆Y  Αρκαδίας  σχετικά
µε  τη  στέγασή  του  έφτασε  στο  τέλος  του  αφού  το συνδικαλιστικό
όργανο των δηµοσίων υπαλλήλων στεγάστηκε, όπως αναφέραµε και
προηγούµενα, σε  δικά  του  γραφεία  στην   οδό  Μαινάλου  και  Σέκερη
(πρώην  8ο  ∆ηµοτικό  Σχολείο). Μάλιστα µε ενέργειες του Νοµαρχιακού
Τµήµατος εξασφαλίστηκε και το αναγκαίο χρηµατικό ποσό για την αγορά της
αναγκαίας επίπλωσής του.

Στην  συνέχεια, το  κλιµάκιο  της  Α∆Ε∆Y,  επισκέφτηκε  διάφορους
εργασιακούς  χώρους  ξεκινώντας  από  το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο  Τρίπολης
και  συνεχίζοντας   στο ΤΕΛ  Τρίπολης, στο  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και  στο  Παναρκαδικό
Νοσοκοµείο  όπου µε  τους  εργαζόµενους  δηµοσίους  υπαλλήλους
συζητήθηκαν  θέµατα  εργασιακών  σχέσεων  και  προβλήµατα  που
αντιµετώπιζε ο  δηµοσιοϋπαλληλικός  κόσµος.   

Τέλος,  ο   Πρόεδρος  της  Α∆Ε∆Y   Παπασπύρος  Σπύρος  ανακοίνωσε  και
επίσηµα  ότι  στις  21  Απριλίου, στην  Τρίπολη, θα  υπογραφόταν  η
προγραµµατική      συµφωνία  µεταξύ      της    Α∆Ε∆Y  και του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου  για   την ίδρυση και τη λειτουργία    του    1ου Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος  Σπουδών  για  δηµοσίους  υπαλλήλους σε  πανελλαδικό
επίπεδο,  πάνω  σε  θέµατα  διοίκησης  των  ∆ηµοσίων  Οργανισµών  και
Επιχειρήσεων.
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Με  απόφαση  της  Εκτελεστικής
Επιτροπής της Α∆Ε∆Y το  Νοµαρχιακό
Τµήµα Α∆Ε∆Y Αρκαδίας,
εκπροσώπησε την Α∆Ε∆Y στο  ετήσιο
παγκόσµιο συµπόσιο κατά του
πολέµου, της  αποµόνωσης, και  του
κοινωνικού  αποκλεισµού που
πραγµατοποιήθηκε  στο  Βερολίνο
στις  16-19  ∆εκεµβρίου. Εκπρόσωποι
από  πολλές συνδικαλιστικές
οργανώσεις  του  κόσµου, εκπρόσωποι
από  µη  κυβερνητικές  οργανώσεις
και  κοινωνικά  φόρουµ, καθώς
επιστηµονικοί  και άλλοι  µαζικοί
φορείς  µέσα  από  το  τριήµερο  των
εργασιών, κατέθεσαν  µε  τον  πιο
αποφασιστικό και  αναµφισβήτητο
τρόπο  την  αµέριστη  συµπαράσταση
και  αλληλεγγύη τους, στο  διαρκή
αγώνα  κατά  του  πολέµου, του
ρατσισµού, της  ξενοφοβίας, της
φτώχειας και  της   καταπίεσης. 

Ο εκπρόσωπος  και  µέλος της
Εκτελεστικής Γραµµατείας  του
Νοµαρχιακού  Τµήµατος  της  Α∆Ε∆Y
Γιώργος  Μπέζος  µετέφερε  τη
συµπαράσταση του
δηµοσιοϋπαλληλικού  συνδικαλιστικού
κινήµατος  της Ελλάδας στον
Κουρδικό  και  Ιρακινό  λαό  και  ζήτησε
από  τις  Ευρωπαϊκές  Κυβερνήσεις  και
την Ευρωπαϊκή Ένωση να
σταµατήσουν  την  υποκρισία  και  να
αντιδράσουν  άµεσα,  προκειµένου  να  σταµατήσει  η  ποδοπάτηση  κάθε
έννοιας  δικαίου  και  ανθρωπίνων  δικαιωµάτων. Επίσης, κατέθεσε  την
άποψη  της  Α∆Ε∆έ  για  τη  µη  έκδοση   στη  Γερµανία από την  Ελλάδα του
κρατούµενου  στις  φυλακές  της  Κοµοτηνής,  λαϊκού  αγωνιστή  της
ελευθερίας  και  γνωστού  για  την  προσφορά  του  στα  κινήµατα για  τα
ανθρώπινα  δικαιώµατα, Ταϋλάν.                                 

Η εκεί  παρουσία  της  Α∆Ε∆Y, εκπροσωπούµενη  από το  Νοµαρχιακό
Τµήµα Α∆Ε∆Y Αρκαδία,  σηµατοδότησε , για  ακόµα  µια  φορά, τις  ιδιαίτερες
ευαισθησίες  που  την  διακρίνουν για  τέτοιου είδους  κοινωνικά φαινόµενα
επιβεβαιώνοντας µε  αυτό  τον  τρόπο  την  αστείρευτη αγωνιστική  της
διάθεση και την καθολική  προσήλωσή της σε αρχές  και  αξίες  στοχεύοντας
πάντα   έναν  κόσµο  ειρηνικό, δηµοκρατικό, κοινωνικά δίκαιο  και
απελευθερωµένο µε  σεβασµό  στα  ανθρώπινα  δικαιώµατα.

Με  αφορµή  την  έναρξη  της  συζήτησης  στην Επιτροπή Κοινωνικών
έποθέσεων,  του  νοµοσχεδίου του υπουργείου έγείας και Κοινωνικής
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Αλληλεγγύης,  σύµφωνα  µε  το  οποίο  προβλεπόταν  η  κατάργηση  της
∆YΠΕ Πελοποννήσου και η  ενσωµάτωσή  της  στην  αντίστοιχη  περιφερειακή
δοµή  της  Πάτρας, η  Εκτελεστική  Γραµµατεία  του  Νοµαρχιακού  Τµήµατος
της  Α∆Ε∆Y Αρκαδίας  πήρε πρωτοβουλία και κάλεσε όλους τους φορείς  του
Νοµού  και  την  αρκαδική  κοινωνία  να  πάρουν  ξεκάθαρη  θέση  και  να
αντιδράσουν  δυναµικά. Σύµφωνα µε το Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Y
Αρκαδίας  η κατάργηση  της  περιφερειακής  ∆YΠΕ Πελοποννήσου, δεν
έπρεπε  να  εκλαµβάνεται ως  µία  διοικητική  απόφαση  που  αφορά  µόνο  το
υπουργείο  έγείας. Ο σχεδιασµός   αυτός  υπονόµευε  την  προοπτική  της
Αρκαδίας  και  της  Τρίπολης ως  φυσική  έδρα  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου. 

Μια σηµαντική εκδήλωση οργάνωσε το Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Y
Αρκαδίας στις 16 ∆εκεµβρίου 2004. Με τίτλο της καµπάνιας «Έλα να µάθεις
για το ασφαλιστικό σου» κάλεσε τους δηµοσίους υπαλλήλους της Αρκαδίας
να ενηµερωθούν για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα από
κορυφαία στελέχη του συνδικαλιστικού κινήµατος. Την εκδήλωση
συνδιοργάνωσαν µε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Y.  Στην
εκδήλωση  µίλησαν ο Πρόεδρος  της  Ένωσης  Ασφαλιστικών  Ταµείων
Ελλάδας Γιώργος Κουτρουµάνης, ο Γενικός Γραµµατέας της Α∆Ε∆Y Ηλίας
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Ηλιόπουλος και ο επιστηµονικός συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ-Α∆∆Ε∆Y Γιώργος
Ρωµανιάς. Την έναρξη της εκδήλωσης πραγµατοποίησε ο Πρόεδρος του
Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Y Αρκαδίας Βασίλης Μαρινόπουλος. Η
εκδήλωση πραγµατοπιήθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο του δήµου Τρίπολης.

Στις 10 Οκτωβρίου 2005 το Νοµαρχιακό Τµήµα
της Α∆Ε∆Y Αρκαδίας συνδιοργάνωσε εκδήλωση µε
το ΕΛ.ΙΝ.Y.Α.Ε. και το Εργατικό Κέντρο.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2006  το Νοµαρχιακό
Τµήµα της Α∆Ε∆Y Αρκαδίας συνδιοργάνωσε
εκδήλωση µε το Φιλοτεχνικό Όµιλο Τρίπολης, το
Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, το ∆ικηγορικό Σύλλογο
Αρκαδίας, την ΟΤΟΕ και την ΟΛΜΕ. Το θέµα της
εκδήλωσης ήταν «Παγκοσµιοποίηση-Ευρωπαϊκή
Ένωσης-Μισθοί και Συντάξεις». Εισηγητές ήταν οι:
Αλέξης Μητρόπουλος, Σπύρος Παπασπύρος και
∆ηµήτρης Τσουκαλάς.

Στις 4 Ιανουαρίου 2007 ο πρόεδρος του
Νοµαρχιακού Τµήµατος της
Α∆Ε∆Y Αρκαδίας Βασίλης
Μαρινόπουλος παραιτήθηκε
από τη θέση του προέδρου
για προσωπικούς λόγους
και η Εκτελεστική
Γραµµατεία της Α∆Ε∆Y
Αρκαδίας προχώρησε σε
ανασυγκρότηση ως εξής:
Πρόεδρος εκλέχτηκε ο
Γιώργος Μπέζος,
Αναπληρωτής Πρόεδρος ο
Κώστας Μαρκόπουλος,
Γραµµατέας  η Γιάννα
Παναγοπούλου, Οργανωτικός
Γραµµατέας ο Γιώργος
Σκρεµιζέας, Ταµίας ο Βασίλης
Μαρινόπουλος, Μέλη οι:
Χρόνης Βασίλης, Ρουµελιώτης
Γεώργιος, Μακρής Γεώργιος
και Μανιάτης Πέτρος.

Αµέσως µετά την ανάληψη
των καθηκόντων το νέο σχήµα
του Νοµαρχιακού Τµήµατος
Α∆Ε∆έ Αρκαδίας προχώρησε στην κατασκευή της ιστοσελίδας του και
ζήτησε να αποτυπώσουµε την πορεία του Νοµαρχιακού Τµήµατος. Έτσι
δηµιουργήθηκε  αυτό το βιβλίο.
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Πρόεδρος: Γιώργος Μπέζος, 
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κώστας Μαρκόπουλος 
Γραµµατέας: Γιάννα Παναγοπούλου 
Οργανωτικός Γραµµατέας: Γιώργος Σκρεµιζέας
Ταµίας: Βασίλης Μαρινόπουλος
Μέλη : Χρόνης Βασίλης

Ρουµελιώτης Γεώργιος
Μακρής Γεώργιος
Μανιάτης Πέτρος.          

Ο Γιώργος Μπέζος
ανέλαβε πρόεδρος του
Νοµαρχιακού Τµήµατος της
Α∆Ε∆Y στις 4 Ιανουαρίου
2007

 




