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Το βιβλίο αυτό, που εκδόθηκε
µόνο σε 50 αριθµηµένα αντίτυπα,
δεν έχει µέσα του το εµπορικό
στοιχείο γι΄ αυτό και δεν πωλείται.
Μοναδικό στόχο έχει να
αποτυπώσει την ίδρυση και την
πορεία του Νοµαρχιακού Τµήµατος
Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας της περίοδο
1992-2007 και να ενηµερώσει για
την πορεία αυτή τους νεότερους
συνδικαλιστές.



ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Α∆Ε∆Υ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
(1992-2007)

Μέχρι το 1989 το συνδικαλιστικό κίνηµα των δηµοσίων υπαλλήλων της
Αρκαδίας εκφραζόταν µέσα από τα πρωτοβάθµια σωµατεία των δηµοσίων
υπαλλήλων µε κυριότερα των εκπαιδευτικών (Σύλλογοι ∆ασκάλων και
Νηπιαγωγών, ΕΛΜΕ), των εργαζοµένων στα νοσοκοµεία (Παναρκαδικό,
Ψυχικών Παθήσεων), των υπαλλήλων του ΙΚΑ, των υπαλλήλων στις ∆OY,
έπαλλήλων ΟΤΑ κ.λ.π. Η ανάγκη, όµως, της οριζόντιας οργάνωσης και
γεωγραφικής αποκέντρωσης του δηµοσιοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού
κινήµατος οδήγησε την Α∆Ε∆Υ να ψηφίσει στις 20 Νοεµβρίου 1989, στο 3ο
καταστατικό συνέδριό της, τη συγκρότηση Νοµαρχιακών Τµηµάτων µε
συντονιστικό ρόλο, αφήνοντας τη ρύθµιση της λειτουργίας τους στο Γενικό
Συµβούλιο καθώς και τη σύνταξη εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Τελικά
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Απόσπασµα από τη συγκρότηση σε σώµα της προσωρινής
Εκτελεστικής Γραµµατείας του Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας



ο εσωτερικός κανονισµός ψηφίστηκε στις 14 ∆εκεµβρίου 1990.
Το 1992 µετά από πολλές ζυµώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Αρκαδία

η Εκτελεστική Επιτροπή της Α∆Ε∆Υ έχοντας και τη σύµφωνη γνώµη  των
παρατάξεων που δραστηριοποιούνταν στο δηµοσιοϋπαλληλικό χώρο
προχώρησε στην τοποθέτηση 7/µελούς προσωρινής Εκτελεστικής
Γραµµατείας. 

Η προσωρινή διοίκηση του νεοσυσταθέντος Νοµαρχιακού Τµήµατος της
Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: Πρόεδρος
Πανταζόπουλος ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Παπαβασιλείου
Γεώργιος, Γραµµατέας Βέµµος Παναγιώτης, Ταµίας Λέκκας Νίκος,
έπεύθυνος Κινητοποιήσεων Κοσκινάς Σώστης, υπεύθυνος υλικού Κοττή
Βασιλική, υπεύθυνος
Εκδηλώσεων Μαρκόπουλος
Κώστας.

Βασικός στόχος της
προσωρινής διοίκησης ήταν να
οδηγήσει τα πρωτοβάθµια
συνδικαλιστικά σωµατεία του
νοµού σε εκλογές για την
ανάδειξη αντιπροσώπων που
θα συµµετείχαν στη συνέχεια
στην πρώτη συνέλευση για την
εκλογή οριστικής διοίκησης
στο Νοµαρχιακό Τµήµα
Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας. 

Πράγµατι, η προσωρινή
Εκτελεστική Γραµµατεία του
Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση
αποφάσισε και έστειλε έγγραφο στα συνδικαλιστικά σωµατεία των δηµοσίων
υπαλλήλων της Αρκαδίας µε το οποίο τους ζητούσε µέχρι το τέλος
∆εκεµβρίου 1992 να έχουν εκλέξει τους
αντιπροσώπους τους µε το σύστηµα της
απλής αναλογικής. Τελικά δόθηκε
παράταση µέχρι την 8η Μαϊου 1993.

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής της
εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης
ορίστηκε στις  9 Μαϊου 1993 στην αίθουσα
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Τρίπολης
µε την παρακάτω ηµερήσια διάταξη: 1)
Εκλογή τριµελούς προεδρείου, 2)
Ενηµέρωση αντιπροσώπων από την
απερχόµενη προσωρινή Εκτελεστική Γραµµατεία, 3) Κριτική πεπραγµένων-
προτάσεις, 4) Εκλογή 3µελούς Εφορευτικής Επιτροπής, 5) Εκλογή 7/µελούς
Εκτελεστικής Γραµµατείας και 3µελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, 8)
Αρχαιρεσίες.

Στις αρχαιρεσίες της 9ης Μαϊου εκλέχτηκε η παρακάτω 7µελή Εκτελεστική
Γραµµατεία: Ευάγγελος Ρεκούνας, Σάββας Κατσαρός, ∆ήµητρα Καλοµοίρη,
Σταύρος Παπασπυριδάκης, Σώζων Κοσκινάς, Βασίλειος Μπιστόλας και
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α∆Ε∆Υ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

Πρόεδρος: Πανταζόπουλος ∆ηµήτριος
Αν. Πρόεδρος: Παπαβασιλείου Γεώργιος
Γραµµατέας: Βέµµος Παναγιώτης
Ταµίας: Λέκκας Νίκος
Κινητοποιήσεων: Κοσκινάς Σώστης
Yπεύθυνος υλικού: Κοττή Βασιλική
Εκδηλώσεων: Μαρκόπουλος Κώστας

Ο ∆ηµήτρης
Πανταζόπουλος
υπήρξε ο πρώτος
πρόεδρος της
προσωρινής
διοίκησης του
Νοµαρχιακού
Τµήµατος της
Α∆Ε∆Υ
Αρκαδίας.



Κώστας Μαρκόπουλος. 
Στις 3 Ιουνίου 1993, η παραπάνω διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

Πρόεδρος Ευάγγελος Ρεκούνας, Αναπληρωτής Πρόεδρος Σάββας
Κατσαρός, Γενική
Γραµµατέας ∆ήµητρα
Καλοµοίρη και Μέλη:
Σταύρος Παπασπυριδάκης,
Σώζων Κοσκινάς, Βασίλειος
Μπιστόλας και Κώστας
Μαρκόπουλος.

Αµέσως µετά τη
συγκρότησή της η
Εκτελεστική Γραµµατεία
έστειλε έγγραφο στο
Νοµάρχη Αρκαδίας µε το
οποίο τον ενηµέρωσε για
την λειτουργία του
παραρτήµατος της Α∆Ε∆Υ
και του ζήτησε τη
συνεργασία του. Μεταξύ
των άλλων το έγγραφο
ανέφερε τα εξής: «Η Εκτελεστική
Γραµµατεία εκφράζει την βούληση και
την προσδοκία για γόνιµη και
εποικοδοµητική συνεργασία µαζί σας
για την λύση των προβληµάτων των
εργαζοµένων των ∆ηµοσίων έπηρεσιών
του Νοµού αλλά και προς την
κατεύθυνση αναβάθµισης της
λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
γενικώτερα».

Τα πρώτα βήµατα του Νοµαρχιακού
Τµήµατος δεν ήταν καθόλου εύκολα. Ο
συντεχνιασµός ήταν έντονος στα πρωτοβάθµια
δηµοσιοϋπαλληλικά σωµατεία του νοµού. Η
οικοδόµηση µιας άλλης λογικής δεν ήταν εύκολη
υπόθεση, όπως αποδείχτηκε στην πράξη. Αν και
καταβλήθηκαν προσπάθειες το Νοµαρχιακό Τµήµα
της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας δεν µπόρεσε να βρει το
βηµατισµό του. Η θητεία του έληξε το Μάιο του 1995
έχοντας ατονίσει οι δραστηριότητές του λόγω
πολλών παραγόντων µα κύρια της µετάθεσης του
προέδρου  Ευάγγελου Ρεκούνα στο νοµό Αχαϊας.
Έτσι, η διοίκηση του Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ
Αρκαδίας δεν οδήγησε τα πρωτοβάθµια σωµατεία
στη διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων και στη
διαδικασία εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης.

Για οκτώ µήνες δεν υπήρχε διοίκηση στο συνδικαλιστικό κίνηµα των

Νοµαρχιακό Τµήµα Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας

5

Απόσπασµα απόφασης της προσωρινής
Εκτελεστικής Γραµµατείας του Νοµαρχιακού
Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας µε την οποία προκηρύσει
την πρώτη απολογιστική και εκλογική συνέλευση για
την 9η Μαϊου 1993. Την υπογράφουν ο ∆.
Πανταζόπουλος και ο Π. Βέµµος

Η  πρώτη εκλεγµένη διοίκηση του
Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ
Αρκαδίας

Πρόεδρος: Ευάγγελος Ρεκούνας
Αν. Πρόεδρος: Σάββας Κατσαρός
Γεν. Γραµµατέας: ∆ήµητρα Καλοµοίρη
Μέλος: ΣταύροςΠαπασπυριδάκος
Μέλος: Σώζων Κοσκινάς
Μέλος: Βασίλειος Μπιστόλας
Μέλος: Κώστας Μαρκόπουλος

Η ∆ήµητρα Καλοµοίρη
ήταν η πρώτη εκλεγµένη
Γενική Γραµµατέας του
Νοµαρχιακού Τµήµατος
Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας  την

περίοδο 1993-1995
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Με έγγραφό της προς το Νοµάρχη Αρκαδίας η πρώτη εκλεγµένη
Εκτελεστική Γραµµατεία του Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας
εκφράζει τη βούλησή της και την προσδοκία της για γόνιµη και
εποικοδοµητική συνεργασία µαζί του.
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Τα έγγραφα των προέδρων της ΕΛΜΕ Αρκαδίας και του Συλλόγου
∆ασκάλων µε τα οποία ζητάνε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α∆Ε∆Υ
το διορισµό προσωρινής διοίκησης στο Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Υ
Αρκαδίας. Η ανταπόκριση του κεντρικού οργάνου των δηµοσίων
υπαλλήλων ήταν άµεση.



δηµοσίων υπαλλήλων της
Αρκαδίας. 

Μπροστά σε αυτή την
κατάσταση ο πρόεδρος της
ΕΛΜΕ Αρκαδίας Κώστας
Μπόικος και ο πρόεδρος των
∆ασκάλων και Νηπιαγωγών
Τρίπολης Βασίλης Ζαραβίνος,
σε συνεργασία µε το Γενικό
Σύµβουλο της Α∆Ε∆Υ Τάσο
Αποστολόπουλο, πήραν
αποφάσεις από τα διοικητικά
τους συµβούλια και µε
έγγραφό τους ζήτησαν από την
Α∆Ε∆Υ να προχωρήσει σε
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Η ανταπόκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α∆Ε∆Υ για την
ίδρυση Νοµαρχιακού Τµήµατος στην Αρκαδία ήταν άµεση. 

Προσωρινή ∆ιοίκηση Νοµαρχιακού
Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας

Τη δεύτερη στη σειρά προσωρινή διοίκηση του
Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας
αποτέλεσαν οι:

Ζαραβίνος Βασίλης (Πρόεδρος)
Κόλλιας Αργύρης (Αντιπρόεδρος)
Μαρκόπουλος Κώστας (Γεν. Γραµµατέας)
Γόντικας Νίκος (Οργανωτικός Γραµµατέας)
Κολόκας Κώστας (Yπεύθυνος Οικονοµικού)
Σιουρούνης Τάσος (Yπεύθυνος έλικού)
Καλαµαράς Τάσος (Yπεύθυνος Εκδηλώσεων)
Στην παραπάνω γραµµατεία συµµετείχε και ο

Τάσος Αποστολόπουλος Γενικός Σύµβουλος της
Α∆Ε∆Υ .
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ΣYΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟY ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟY ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α∆Ε∆Υ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ



διορισµό νέας προσωρινής
διοίκησης. Σε αυτή τη
λογική συστρατεύτηκαν  και
την στήριξαν οι
συνδικαλιστές: Γ. Καρλής,
Κ. Μαρκόπουλος, Ν.
Μπαλάσης, Α. Κόλλιας, Τ.
Καλαµαράς, Γ. Ρέππας, Β.
Μαρινόπουλος, Σ.
Κατσαρός κ.ά.

Σε αυτό το κάλεσµα
ανταποκρίθηκε άµεσα η
Εκτελεστική Επιτροπή της
Α∆Ε∆Υ η οποία στις 31
Ιανουαρίου 1996 έστειλε
κλιµάκιο στην Αρκαδία
αποτελούµενο από τον
Αντιπρόεδρο της Α∆Ε∆Υ
∆ηµήτρη Αγκαβανάκη, το
Γενικό Γραµµατέα της
Α∆Ε∆Υ Κώστα Κόλλια, το
Αναπληρωτή Γενικό
Γραµµατέα της Α∆Ε∆Υ
Γιάννη Νικήτα και το Γενικό
Σύµβουλο της Α∆Ε∆Υ Τάσο
Αποστολόπουλο µε στόχο
να επανιδρύσουν το
Νοµαρχιακό Τµήµα της
Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας. Η
συγκέντρωση των δηµοσίων
υ π α λ λ ή λ ω ν
πραγµατοποιήθηκε στο
Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας.
Εκεί έγινε και η συγκρότηση
της προσωρινής διοίκησης
του Νοµαρχιακού Τµήµατος
Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας.

Την προσωρινή διοίκηση
του Νοµαρχιακού Τµήµατος
της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας
αποτέλεσαν οι: Ζαραβίνος
Βασίλης (Πρόεδρος),
Κόλλιας Αργύρης (Αναπλ.
Πρόεδρος), Μαρκόπουλος
Κώστας (Γεν. Γραµµατέας),
Γόντικας Νίκος
( Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ό ς
Γραµµατέας), Κολόκας

Τάσος Αποστολόπουλος
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∆ΗΜΟΣΙΕYΜΑΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΚΟY ΤYΠΟY ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΙ∆ΡYΣΗ ΤΟY ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟY ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α∆Ε∆Υ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

Καθηµερινά Νέα, 1-2-1996

Καθηµερινά Νέα, 30-1-1996

Πρωινά Νέα, 30-1-1996



Κώστας (Yπεύθυνος Οικονοµικού), Σιουρούνης Τάσος (Yπεύθυνος Yλικού),
Καλαµαράς Τάσος (Yπεύθυνος Εκδηλώσεων). Στην παραπάνω γραµµατεία
συµµετείχε και ο Γενικός Σύµβουλος της Α∆Ε∆Υ Τάσος Αποστολόπουλος.

Το γεγονός της επανίδρυσης του Νοµαρχιακού
Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας προβλήθηκε από τον
αρκαδικό τύπο και χαιρετίστηκε από τους
δηµοσίους υπαλλήλους του νοµού.

Η προσωρινή διοίκηση του Νοµαρχιακού
Τµήµατος Α∆Ε∆Υ πολύ σύντοµα οργανώθηκε και
οδήγησε τα πρωτοβάθµια σωµατεία του νοµού σε
εκλογικές διαδικασίες για ανάδειξη αντιπροσώπων. 

Οι εκλογές για την ανάδειξη της οριστικής
διοίκησης των δηµοσίων υπαλλήλων στην Αρκαδία
πραγµατοποιήθηκαν στις 30 Μαρτίου 1996. 

Την εφορευτική επιτροπή αποτέλεσαν οι: Βασίλης
Μαρινόπουλος, ∆ηµήτρης Μπερδούσης και
Νικόλαος Αρµόνης.

Στην εκλογική διαδικασία έλαβαν
µέρος 83 αντιπρόσωποι των δηµοσίων
υπαλλήλων της Αρκαδίας από τις
παρατάξεις ΠΑΣΚ, ∆ΑΚΕ,
∆ηµοσιοϋπαλληλική Ενότητα και
Αγωνιστικό Σύνδεσµο.

Με την ΠΑΣΚ κατέβηκαν
υποψήφιοι οι: Ζαραβίνος Βασίλης,
Κόλλιας Αργύρης, Τελώνη Μαρία,
Κατσαρός Σάββας, Παναγοπούλου
Γιάννα, Χουντής ∆ηµήτριος,
Παπασπυριδάκης Σταύρος,
Αργυρόπουλος Αργύρης,
Κοντόπουλος Τρύφωνας.

Με τη ∆ΑΚΕ κατέβηκαν
υποψήφιοι οι: Καρλής Γεώργιος,
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος,
Καλαµαράς Τάσος,
Παπαβασιλείου Γεώργιος.

Με τον Αγωνιστικό Σύνδεσµο
κατέβηκαν  υποψήφιοι οι: Βέµµος
Παναγιώτης και Μητροπούλου
Ρεββέκα.

Με την παράταξη
∆ηµοσιοϋπαλληλική Ενότητα
κατέβηκαν υποψήφιοι οι: Γόντικας
Νίκος, Ανδριανός Αργύρης,
Κατιµερτζή Ευαγγελία και
Μπιµπίρη Παυλίνα.

Στην εκλογική διαδικασία που
ακολούθησε βρέθηκαν έγκυρα

Νοµαρχιακό Τµήµα Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας
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Ζαραβίνος Βασίλης
∆ιατέλεσε πρόεδρος την

περίοδο 1996-1998

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (30-3-1996)

ΠΑΣΚ: 51 ψήφους
∆ΑΚΕ: 21 ψήφους
∆ηµοσιοϋπαλληλική Ενότητα: 6 ψήφους
Αγωνιστικός Σύνδεσµος: 5 ψήφους

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΠΟY ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ
YΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΑΣΚ
ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: 42 ψήφους
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΡΓYΡΗΣ: 40 ψήφους
ΤΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΑ: 25 ψήφους
ΠΑΝΑΓΟΠΟYΛΟY ΙΩΑΝΝΑ: 23 ψήφους
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ: 23 ψήφους
ΧΟYΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ: 23 ψήφους
ΠΑΠΑΣΠYΡΙ∆ΑΚΗΣ ΣΤΑYΡΟΣ: 23 ψήφους
ΑΡΓYΡΟΠΟYΛΟΣ ΑΡΓYΡΗΣ: 20 ψήφους
ΚΟΝΤΟΠΟYΛΟΣ ΤΡYΦΩΝΑΣ: 10 ψήφους

∆ΑΚΕ
ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 17 Ψήφους
ΜΑΡΚΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ: 12 ψήφους
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: 9 ψήφους
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟY ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 6 ψήφους

∆ΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 6 ψήφους
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΑΡΓYΡΗΣ: 4 ψήφους
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΗ ΕYΑΓΓΕΛΙΑ: 4 ψήφους
ΜΠΙΜΠΙΡΗ ΠΑYΛΙΝΑ: 4 ψήφους

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣYΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΒΕΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 4 ψήφους
ΜΗΤΡΟΠΟYΛΟY ΡΕΒΒΕΚΑ: 4 ψήφους



ψηφοδέλτια 83 ενώ δεν υπήρχε
κανένα λευκό και άκυρο. Από τα
έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν:  ΠΑΣΚ
51, ∆ΑΚΕ 21, ∆ηµοσιοϋπαλληλική
Ενότητα 6 και Αγωνιστικός
Σύνδεσµος 5. Από το συνδυασµό
της ΠΑΣΚ εκλέχτηκαν οι:
Ζαραβίνος Βασίλης, Κόλλιας
Αργύρης, Τελώνη Μαρία,
Παναγοπούλου Ιωάννα και
Κατσαρός Σάββας. Να σηµειωθεί
ότι είχαν λάβει τον ίδιο
αριθµό ψήφων οι:
Παναγοπούλου Ιωάννα,
Κατσαρός Σάββας και
Χουντής ∆ηµήτρης.
Εκλέχτηκαν οι δυο πρώτοι
µετά από κλήρωση.

Από τη ∆ΑΚΕ εκλέχτηκαν
οι: Καρλής Γεώργιος και
Μαρκόπουλος Κώστας.

Τέλος, από τους
συνδυασµούς  Αγωνιστικός
Σύνδεσµος και
∆ηµοσιοϋπαλληλική Ενότητα δεν εκλέχτηκε στην Εκτελεστική Γραµµατεία
του Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ κανένας. 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Μπόικος Κωνσταντίνος (έλαβε
28 ψήφους), Αργυροπούλου Ελένη (έλαβε 18 ψήφους) και Αργυρόπουλος
Αθανάσιος (έλαβε 11 ψήφους). Να σηµειωθεί ότι ο Αργυρόπουλος Αθανάσιος
είχε λάβει τους ίδιους αριθµούς ψήφων µε τον Καµπισιούλη Κωνσταντίνο και
έγινε µεταξύ τους κλήρωση.

Η εκλεγµένη Εκτελεστική Γραµµατεία του νοµού συγκροτήθηκε σε σώµα
οµόφωνα και  διαπαραταξιακά, στις 8 Απριλίου 1996,  µε την  παρουσία του
Γενικού Συµβούλου της Α∆Ε∆Υ Τάσου Αποστολόπουλου  και είχε την
παρακάτω σύνθεση: Ζαραβίνος
Βασίλης Πρόεδρος, Γεώργιος
Καρλής Αναπληρωτής Πρόεδρος,
Παναγοπούλου Γιάννα
Γραµµατέας, Κόλλιας Αργύρης
έπεύθυνος Κινητοποιήσεων,
Κατσαρός Σάββας έπεύθυνος
Οικονοµικού, Τελώνη Μαρία
έπεύθυνη Εκδηλώσεων και
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
έπεύθυνος έλικού.

Η Εκτελεστική Γραµµατεία του
Νοµαρχιακού Τµήµατος της
Α∆Ε∆Υ έπρεπε να ξεκινήσει από
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Η εφορευτική επιτροπή που υπογράφει και το
πρακτικό των αρχαιρεσιών της 30ης Μαϊου 1995
αποτελείτο από το Β. Μαρινόπουλο, το ∆.
Μπερδούση και το Ν. Αρµόνη. Λόγω έλλειψης
σφραγίδας του Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ
Αρκαδίας χρησιµοποιείται η σφραγίδα του
Συλλόγου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Τρίπολης.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟY
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟY ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α∆Ε∆Υ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

ΠΟY ΠΡΟΕΚYΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 30ης
ΜΑΪΟY 1996

ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Πρόεδρος
ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αναπληρωτής Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΟΠΟYΛΟY ΓΙΑΝΝΑ: Γραµµατέας
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΡΓYΡΗΣ: Yπεύθυνος Κινητοποιήσεων
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ: Yπεύθυνος Οικονοµικού
ΤΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΑ: Yπεύθυνη Εκδηλώσεων
ΜΑΡΚΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ: Yπεύθυνος έλικού

Καθηµερνινά Νέα, 5 Φεβρουαρίου 1996



την αρχή. Γραφεία δεν υπήρχαν για να στεγαστεί. Η διοίκηση του Εργατικού
Κέντρου Αρκαδίας αρνήθηκε να  παραχωρήσει χώρο στέγασης. Μετά από
συµφωνία µε το Σύλλογο ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών της επετράπει
προσωρινά να συνεδριάζει στα γραφεία του. Μάλιστα όταν τοποθετήθηκε
φωτεινή επιγραφή µε την επωνυµία του παραρτήµατος Α∆Ε∆Υ έξω από τα
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ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣέΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟέ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟέ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Α∆Ε∆Υ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΠΟέ
ΠΡΟΕΚέΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 30ης ΜΑΡΤΙΟέ 1996



γραφεία των δασκάλων δηµιουργήθηκαν αντιδράσεις και αρκετά αργότερα η
επιγραφή καταστράφηκε. Η λειτουργία του Νοµαρχιακού Τµήµατος ήταν µια
δύσκολη στην αρχή υπόθεση γιατί δεν υπήρχε από το σύνολο των δηµοσίων
υπαλλήλων συνειδητοποιηθεί η ανάγκη µιας τέτοιας λειτουργίας. Ο
πολύχρονος συντεχνιασµός
είχε δηµιουργήσει
αγκυλώσεις και στερεότυπα.

Η παράταξη της
∆ η µ ο σ ι ο ϋ π α λ λ η λ ι κ ή ς
Ενότητας συχνά τοποθετείτο
και  µέσα από τον τύπο για
την πορεία του
συνδικαλιστικού κινήµατος.
Μάλιστα στις 14
Φεβρουαρίου 1996 κατάθεσε
στο Νοµαρχιακό Τµήµα της
Α∆Ε∆Υ κείµενο για το πως
πρέπει να λειτουργεί αυτό,
ξεκαθαρίζοντας και τη στάση
της απέναντι στο νέο
όργανο. Το κείµενο δόθηκε
και στον ηµερήσιο τύπο της
Αρκαδίας. 

Το Νοµαρχιακό Τµήµα της
Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας άρχισε να
κάνει αισθητή την παρουσία
του στην κοινωνία στον
εορτασµό της Πρωτοµαγιάς,
µε οµιλητή στην κεντρική
πλατεία της Τρίπολης τον
Πρόεδρο Ζαραβίνο Βασίλη,
στην πορεία Ειρήνης
Γρηγορίου Λαµπράκη και
στον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας
Νοσηλευτή.

Για να αντιµετωπίσει τα
λειτουργικά του έξοδα
ζήτησε την οικονοµική
ενίσχυση των πρωτοβάθµιων
δηµοσιοϋπαλληλικών συνδικαλιστικών σωµατείων της Αρκαδίας.

Το πρώτο πρόβληµα που κλήθηκε να αντιµετωπίσει ήταν οι µεταθέσεις
υπαλλήλων στο ΙΚΑ. Ένα πράγµατι δύσκολο και σύνθετο πρόβληµα µε
πολιτικές προεκτάσεις που είχε διχάσει τον τοπικό σύλλογο των υπαλλήλων
του ΙΚΑ. Παρά το συναινετικό κλίµα που είχε διαµορφωθεί δεν µπόρεσε η
διοίκηση του Νοµαρχιακού Τµήµατος  Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας να συµφωνήσει και
να βγει µε οµόφωνη απόφαση προς τα έξω. Ήταν, όµως, η πρώτη σκληρή
δοκιµασία στο εσωτερικό του.

Τάσος Αποστολόπουλος
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Το κείµενο µε τις προτάσεις της ∆ηµοσιοϋπαλληλικής
Ενότητας που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Πρωϊνά
Νέα», στις 14 Φεβρουαρίου 1996.



Το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα που κλήθηκε να αντιµετωπίσει ήταν το
αίτηµα της Ένωσης Yπαλλήλων της ∆ικαστικής Φυλακής Τρίπολης για
ανέγερση σωφρονιστικού καταστήµατος στην κοινότητα
Συλίµνας. Ένα πράγµατι δύσκολο θέµα στην
αντιµετώπισή του που είχε διχάσει βαθιά την αρκαδική
κοινωνία. Ήταν η δεύτερη σκληρή δοκιµασία του νέου σε
λειτουργία Νοµαρχιακού Τµήµατος της Α∆Ε∆Υ .
∆ιαφορετικά τοποθετήθηκαν οι παρατάξεις ΠΑΣΚ και
∆ΑΚΕ στη συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Τµήµατος της
Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας, στις 28-11-1996, στο µεγάλο αυτό
θέµα. Τα µέλη της ΠΑΣΚ ήταν υπέρ της ίδρυσης των
φυλακών και τα µέλη της ∆ΑΚΕ κατά της ίδρυσης των
φυλακών. Μπροστά σε ένα νέο αδιέξοδο ο πρόεδρος του
Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας έβαλε σε
ψηφοφορία µια ευρύτερη πρόταση µε την οποία οι
δηµόσιοι υπάλληλοι έπρεπε να µπούνε µπροστά και να
διεκδικήσουν την ανανέωση του πεπαλαιωµένου
σωφρονιστικού καταστήµατος της Τρίπολης µε
ανέγερση νέου και σύγχρονου συγκροτήµατος στη
Συλίµνα µε την προϋπόθεση η επιλογή αυτή να συνδυαστεί µε την ίδρυση και
λειτουργία διοικητικού εφετείου στην Τρίπολη, µε την ίδρυση πανεπιστηµίου,
µε νέες ουσιαστικές επενδύσεις στην βιοµηχανική περιοχή και όποιες νέες
θέσεις δηµιουργηθούν να καλυφθούν από τους εργαζόµενους που διαµένουν
µόνιµα στην Τρίπολη. Η πρόταση µπήκε σε ψηφοφορία έλαβε 4 ψήφους ενώ
υπήρχε ένα λευκό και µία αρνητική ψήφος. Έτσι ξεπεράστηκε στην πράξη και
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ΕΓΓΡΑΦΟ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟY

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α∆Ε∆Υ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

ΓΙΑ Ι∆ΡYΣΗ
ΦYΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ

ΣYΛΙΜΝΑ

Ο Γιώργος Καρλής
διατέλεσε 

Αν. Πρόεδρος στο
Νοµαρχιακό Τµήµα

της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας
και βοήθησε

σηµαντικά στα πρώτα
του βήµατα.



το δεύτερο κατά σειρά εµπόδιο.
Προκειµένου το Νοµαρχιακό Τµήµα να αποκτήσει µια αµεσότητα και

ουσιαστική συνεργασία µε τις πρωτοβάθµιες δηµοσιοϋπαλληλικές
σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ έ ς
οργανώσεις καλούσε
κατά διαστήµατα τους
προέδρους αυτών των
οργανώσεων σε κοινές
συνεδριάσεις σε κάποιες
από τις οποίες
συµµετείχαν κεντρικά
στελέχη της Α∆Ε∆Υ .
Επίσης, κάλεσε στις 28
Ιανουαρίου 1997 τον
Αντιπρόεδρο της Α∆Ε∆Υ
Ηλία Βρεττάκο να
ενηµερώσει τα
πρωτοβάθµια σωµατεία
για το µισθολόγιο των
δηµοσίων υπαλλήλων,
στις 10 Φεβρουαρίου
1997 το Γενικό Σύµβουλο
της Α∆Ε∆Υ Τάσο Αποστολόπουλο να ενηµερώσει για την 151 και την 154
∆ιεθνή Συλλογική Σύµβαση και την 1η Μαρτίου 3µελές κλιµάκιο
αποτελούµενο από τους Βρεττάκο Ηλία αντιπρόεδρο, Αποστολόπουλο Τάσο
Γενικό Σύµβουλο της Α∆Ε∆Υ και Σαµέλη Θανάση,
επίσης, Γενικό Σύµβουλο της Α∆Ε∆Υ να
ενηµερώσει τους δηµοσίους υπαλλήλουςτης
Αρκαδίας για την αγωνιστική κινητοποίηση της
Α∆Ε∆Υ που είχε προγραµµατιστεί στο δεύτερο
15ήµερο του Μαρτίου.

Στο θέµα των τοπικών διεκδικήσεων η διοίκηση
του Νοµαρχιακού Τµήµατος της Α∆Ε∆Υ
Αρκαδίας έθεσε ως κύριο ζήτηµα τη δηµιουργία
διοικητηρίου.

Μέσα σε αυτές τις  συνθήκες το Νοµαρχιακό
τµήµα της Α∆Ε∆Υ άρχισε να αποκτά οντότητα, να
παρεµβαίνει ουσιαστικά στα µικρά και µεγάλα
προβλήµατα όχι µόνο των δηµοσίων υπαλλήλων
αλλά και της αρκαδικής κοινωνίας γενικότερα.
Συµµετείχε παντού όχι µόνο µέσα στο νοµό αλλά
και εκτός νοµού όπως για παράδειγµα στην
ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στην Καλαµάτα
για να συζητηθούν τα ζητήµατα της Νοµαρχιακής
και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης µε την
παρουσία του υπουργού ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Αλέκου
Παπαδόπουλου. Στην ηµερίδα εκπροσώπησαν το Νοµαρχιακό Τµήµα της
Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας ο Πρόεδρος Βασίλης Ζαραβίνος και ο Αντιπρόεδρος
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Στην ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στην Καλαµάτα το
Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας εκπροσώπησαν ο
Πρόεδρος Β. Ζαραβίνος και ο Αντιπρόεδρος Γ. Καρλής

Ο Κώστας Μαρκόπουλος
υπήρξε από τα πρόσωπα
εκείνα µε τη µεγαλύτερη
δράση στο Νοµαρχιακό Τµήµα
της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας. Ήταν
παρών από την πρώτη
διοίκησή του και συνεχίζει
µέχρι και σήµερα, πάντα
ενεργός και δραστήριος.
Πίστεψε σε αυτή τη δράση,
την υπηρέτησε και την
υπηρετεί πιστά.



Γιώργος Καρλής.
Η διοίκηση της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας άρχισε να οργανώνει καλύτερα τις

κινητοποιήσεις της Α∆Ε∆Υ να επισκέπτεται τους εργαζόµενους στους
χώρους δουλειάς τους και να τους ενηµερώνει για όλα τα ζητήµατα που
διεκδικούσε η Α∆Ε∆Υ και κεντρικά και τοπικά. Σε κάποιες περιπτώσεις
συγκαλούσε περιφερειακές συσκέψεις µε τα υπόλοιπα Νοµαρχιακά Τµήµατα
Α∆Ε∆Υ νοµών Πελοποννήσου στις οποίες έρχονταν και µέλη της κεντρικής
Α∆Ε∆Υ για ενηµέρωση. Μια τέτοια συνάντηση για παράδειγµα
πραγµατοποιήθηκε στις 25 Νοεµβρίου 1996 για την καλύτερη οργάνωση της
24/ωρης απεργιακής κινητοποίησης που είχε κηρύξει το Γενικό συµβούλιο
της Α∆Ε∆Υ για την 28η  Νοεµβρίου 1996. Το κλιµάκιο αποτελείτο από τους
δυο Αντιπροέδρους της Α∆Ε∆Υ Παπαντωνίου Κώστα και Ηλία Βρεττάκο και
από το Γενικό Σύµβουλο Τάσο Αποστολόπουλο. Στη σύσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Τρίπολης παραβρέθηκαν τα
Νοµαρχιακά Τµήµατα της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας,
Λακωνίας καθώς και τα διοικητικά συµβούλια των Α/θµιων συνδικαλιστικών
οργανώσεων των δηµοσίων υπαλλήλων.

Το Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας την περίοδο αυτή σήκωσε και
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Εφηµερίδα «Πρωϊνά Νέα», Παρασκευή 1η Μαρτίου 1996



το βάρος της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων εργαζοµένων στο
υπηρεσιακό συµβιούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου αφού κάτι τέτοιο
πρόβλεπε ο νόµος 2503/97.

Όταν οι αµερικανονατοϊκές δυνάµεις επιτέθηκαν στη Γιουγκοσλαβία το
Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας συµµετείχε µαζί µε την Ιερά
Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αρκαδίας και άλλους µαζικούς φορείς της Αρκαδίας στο συλλαλητήριο και
στη συναυλία που συνδιοργάνωσαν τη
∆ευτέρα, 26 Απριλίου.

Στις 14 Φεβρουαρίου 1998 µε
έγγραφό του το Νοµαρχιακό Τµήµα της
Α∆Ε∆Υ ενηµέρωσε τις πρωτοβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις των
δηµοσίων υπαλλήλων να εκλέξουν
αντιπροσώπους ως τις 24 Απριλίου
1998 ώστε να πραγµατοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική συνέλευση το Μάιο
του 1998.

Τελικά η εκλογοαπολογιστική συνέλευση πραγµατοποιήθηκε στις 30 Μαϊου
1998 στα γραφεία του Συλλόγου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Τρίπολης. Στη
διάρκεια της απολογιστικής διαδικασίας ο Παναγιώτης Βέµµος ζήτησε να
αναβληθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας για την Τρίτη, 2 Ιουνίου 1998. Η
πρότασή του µπήκε σε ψηφοφορία και έλαβε 3 ψήφους ενώ υπέρ της
διεξαγωγής των προγραµµατισµένων εκλογών ψήφισαν 39 αντιπρόσωποι.
Τελικά, ο Παναγιώτης Βέµµος αποχώρησε από τη διαδικασία. Ο απολογισµός
της απερχόµενης διοίκησης του Νοµαρχιακού Τµήµατος της Α∆Ε∆Υ

Τάσος Αποστολόπουλος
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣYΣΚΕΨΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α∆Ε∆Υ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (30-5-1998)

ΠΑΣΚ: 38 ψήφους
∆ΑΚΕ: 11 ψήφους
Αυτόνοµη Παρέµβαση: 4 ψήφους
∆ηµοσιοϋπαλληλική Ενότητα: 1 ψήφο



Αρκαδίας υπερψηφίστηκε. 
Σε αυτή την εκλογική

αναµέτρηση έλαβαν µέρος οι
παρατάξεις: ΠΑΣΚ, ∆ΑΚΕ,
Αυτόνοµη Παρέµβαση και
∆ηµοσιοϋπαλληλική Ενότητα.
Οι αντιπρόσωποι των
π ρ ω τ ο β ά θ µ ι ω ν
συνδικαλιστικών σωµατείων
των δηµοσίων υπαλλήλων της
Αρκαδίας ήταν 69 αλλά στην
εκλογική διαδικασία ψήφισαν
54 αντιπρόσωποι. Τα έγκυρα
ψηφοδέλτια ήταν 54 όσοι
δηλαδή και οι ψηφίσαντες.
Έλαβαν: ΠΑΣΚ 38 ψηφοδέλτια,
∆ΑΚΕ 11 ψηφοδέλτια,
Αυτόνοµη Παρέµβαση 4 ψηφοδέλτια, ∆ηµοσιοϋπαλληλική Ενότητα 1
ψηφοδέλτιο.. 

Από την ΠΑΣΚ εκλέχτηκαν και οι 6 υποψήφιοι. Από τη ∆ΑΚΕ εκλέχτηκαν και
οι 2 υποψήφιοι. Η Αυτόνοµη Παρέµβαση κατέλαβε µια έδρα γιατί η ΠΑΣΚ δεν
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19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ

ΝΕΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΤΟ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ

Α∆Ε∆Υ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΠΟY ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ YΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΑΣΚ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟYΛΟΣ ΤΑΣΟΣ: 31 ψήφους
ΣΩΤΗΡΟΠΟYΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦYΛΛΟΣ: 23 ψήφους
ΠΑΝΟΠΟYΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 21 ψήφους
ΑΓΓΕΛΟΠΟYΛΟΣ ΝΙΚΟΣ: 18 ψήφους
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟYΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 18 ψήφους
ΛYΚΟYΡΕΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟYΗΛ: 16 ψήφους

∆ΑΚΕ
ΜΑΡΚΟΠΟYΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ: 11 ψήφους
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: 9 ψήφους

ΑYΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΠΟYΛΟY ΣΤΑYΡΟYΛΑ: 1 ψήφος

∆ΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΠΙΜΠΙΡΗ ΠΑYΛΙΝΑ:  - 
ΠΑΡΑΣΚΕYΟΠΟYΛΟY ΕΛΕΝΗ: -



είχε έβδοµο υποψήφιο ώστε
να την κερδίσει στη δεύτερη
κατανοµή. Τελικά την έδρα
την κέρδισε η Αυτόνοµη
Παρέµβαση στην τρίτη
κατανοµή.

Εφορευτική Επιτροπή ήταν
οι: Νικόλαος Μπαλάσης,
Βασίλης Μπρότσης και Ελένη
Παπαδοπούλου.

Η νέα Εκτελεστική
Γραµατεία συγκροτήθηκε σε
σώµα την 1η Ιουνίου 1998

Τάσος Αποστολόπουλος
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Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟY
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟY ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α∆Ε∆Υ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

ΠΟY ΠΡΟΕΚYΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 30ης
ΜΑΪΟY 1998

Απoστολόπουλος Τάσος: Πρόεδρος
Μαρκόπουλος Κώστας: Αναπληρωτής Πρόεδρος
Σωτηρόπουλος Τριαντάφυλλος: Γραµµατέας
Αναστοπούλου Βούλα: Αναπληρωτής Γραµµατέας
Πανόπουλος Γεώργιος: Οργανωτικός Γραµµατέας
Πανταζόπουλος Γιάννης: Ταµίας
Αγγελόπουλος Νίκος: Μέλος
Λυκουρέντζος Μανώλης: Μέλος
Καλαµαράς Τάσος: Μέλος



στην αίθουσα του Συλλόγου ∆ασκάλων και
Νηπιαγωγών Τρίπολης. Η συγκρότηση έγινε
οµόφωνα στη βάση της αντιπροσωπευτικότητας και
είχε ως εξής: Τάσος Αποστολόπουλος Πρόεδρος,
Κώστας Μαρκόπουλος Αναπληρωτής Πρόεδρος,
Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος Γραµµατέας,
Βούλα Αναστοπούλου Αναπληρωτής Γραµµατέας,
Γεώργιος Πανόπουλος Οργανωτικός Γραµµατέας,
Γιάννης Πανταζόπουλος Ταµίας, Μανώλης
Λυκουρέντζος Μέλος, Τάσος Καλαµαράς Μέλος,
Νίκος Αγγελόπουλος Μέλος.

Τα θέµατα τα οποία προβλήθηκαν την περίοδο
αυτή ήταν η επίλυση του προβλήµατος της
φαρµακευτικής περίθαλψης αφού οι φαρµακοποιοί
της Αρκαδίας δεν υπέγραφαν
σύµβαση µε το δηµόσιο, η
κατασκευή του διοικητηρίου, η
διαµόρφωση θέσεων για το
Περιφερειακό Επιχειρισιακό
Πρόγραµµα Πελοποννήσου
(2000-2006), το πρόγραµµα
«Ψυχαργός» που άλλαζε την
υπάρχουσα κατάσταση στο
Ψυχιατρείο Τρίπολης καθώς και
η διεκδίκηση του αιτήµατος να
πραγµατοποιούν δωρεάν
διακοπές τα παιδιά των
δηµοσίων υπαλλήλων στις
κατασκηνώσεις του δήµου στο
Άστρος. 

Η διοίκηση του Νοµαρχιακού
Τµήµατος της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας
µε το πρώτο θέµα µε το οποίο
ασχολήθηκε, όπως
προαναφέραµε, ήταν το
πρόβληµα που υπήρχε µε τη µη
ύπαρξη σύµβασης µε τα
φαρµακεία της Τρίπολης. Το
αποτέλεσµα ήταν µεγάλος
αριθµός  δηµοσίων υπαλλήλων,
καθηµερινά,  να φεύγει από τη
δουλειά του για να µεταβεί στις
υγειονοµικές υπηρεσίες
προκειµένου να πάρει πίσω τα
χρήµατα που είχε καταβάλει για
φάρµακα στα φαρµακεία.
Χιλιάδες εργατώρες χάνονταν το
χρόνο. Το φαινόµενο της µη
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Ο Τάσος Αποστολόπουλος
διατέλεσε πρόεδρος στο

Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Υ
Αρκαδίας την περίοδο 1998-

1999. Λίγο αργότερα
µετακινήθηκε στην Αθήνα και
έγινε µέλος της Εκτελεστικής

Επιτροπής της Α∆Ε∆Υ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, 31-1-1999.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, 29-2-1999

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, 30 & 31 Ιανουαρίου 1999
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Ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές Πέτρο
Τατούλη, Μουσταφά Μουσταφά και Στέλλα Αλφιέρη για το δίκαιο του

αιτήµατος του Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας

Η ενέργειες του Νοµάρχη και η απάντηση του υφυπουργού υγείας Νίκου Φαρµάκη στην
ερώτηση των βουλευτών. Ο υφυπουργός θεωρεί υπεύθυνο για την κατάσταση το Φαρµακευτικό

Σύλλογο Αρκαδίας.



ύπαρξης σύµβασης µε τα φαρµακεία το συναντούσες µόνο στην Αρκαδία.
Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις του Νοµαρχιακού
Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας µε το Φαρµακευτικό
Σύλλογο Τρίπολης, µε το Νοµάρχη και άλλους
εµπλεκόµενους φορείς. Το θέµα απασχολούσε για
µεγάλο χρονικό διάστηµα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
της Αρκαδίας. Έγιναν ερωτήσεις στη Βουλή και
ανταλλάχτηκαν επιστολές µε την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου υγείας. Παρά τις ενέργειες το πρόβληµα δε
λύθηκε την περίοδο αυτή αλλά πολύ αργότερα επί
προεδρίας Αργύρη Κόλλια. Όµως, την περίοδο αυτή
ήρθε στην επιφάνεια, προβλήθηκε και ωρίµασε στη
συνείδηση όλων η λύση του προβλήµατος.

Ένα δεύτερο θέµα µε το οποίο ασχολήθηκε την
περίοδο αυτή ήταν η διεκδίκηση της κατασκευής ενός
διοικητηρίου στην Τρίπολη που θα βοηθούσε στην
ευρρυθµότερη λειτουργία των υπηρεσιών της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην καλύτερη και
αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και θα
εξαφάνιζε τα φαινόµενα δυσλειτουργιών και έλλειψης
συνεργασίας που σε πολλές περιπτώσεις
δηµιουργούσαν οι διασκοεπισµένες υπηρεσίες. Ένα τέτοιο έργο θα έδινε
πνοή στις δηµόσιες υπηρεσίες και θα εξυπηρετούσε καλύτερα τον πολίτη και
θα δηµιουργούσε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόµενους
δηµοσίους υπαλλήλους. Το αίτηµα αυτό το είχε προβάλει και η προηγούµενη
διοίκηση του Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ επί προεδρίας Βασίλη
Ζαραβίνου.

Για το θέµα αυτό έγιναν
αλλεπάλληλες συναντήσεις τόσο µε το
Νοµάρχη Αρκαδίας Παναγιώτη
Γιαννόπουλο όσο και µε το Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου Αντώνη Ματσίγκο και το
θέµα προβλήθηκε έντονα από τον
τοπικό τύπο. 

Το Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Υ
χρειάστηκε να διαµορφώσει θέσεις και
για το ΠΕΠ Πελοποννήσου (2000-2006).
Συγκάλεσε τα πρωτοβάθµια σωµατεία
στις 17 Απριλίου 1999 έκανε συζήτηση
µαζί τους και στις 19 Απριλίου 1999
έστειλε έγγραφο µε τις θέσεις του
Νοµαρχιακού  Τµήµατος Α∆Ε∆Υ
Αρκαδίας στην κυβέρνηση και σε όλα τα
πολιτικά κόµµατα όπου µεταξύ των
άλλων ανάφεραν ότι είναι ανάγκη: 1) Να
αρθεί η αδικία που οδήγησε την
Πελοπόννησο στην εγκατάλειψη, 2) Να

Τάσος Αποστολόπουλος

24

Ο Τριαντάφυλλος
Σ ω τ η ρ ό π ο υ λ ο ς
συνετέλεσε στα
µέγιστα στην προβολή
και επίλυση αιτηµάτων
του Νοµαρχιακού
Τµήµατος της Α∆Ε∆Υ
Αρκαδίας αφού εκτός
από δηµόσιος
υπάλληλος ήταν και
δηµοσιογράφος.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, 12-2-1999



υπάρξει συµφωνία όλων των φορέων (Περιφέρειας, Νοµαρχιών, ∆ήµων,
παραγωγικών τάξεων κ.λ.π.) για το τι ανάπτυξη θέλουµε και πως µπορούµε να
πετύχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα, 3) Να σχεδιαστεί η ανάπτυξη της
Πελοποννήσου  µε περιφερειακή συνείδηση και να εγκαταλειφτούν οι
τοπικισµοί, 4) Να διεκδικηθεί η σχέση Εθνικού και Περιφερειακού Σκέλους να
είναι 60% και 40% αντίστοιχα, 5) Στο Εθνικό σκέλος να ενταχτούν τα έργα: Οι
αυτοκινητόδροµοι Τρίπολη-Καλαµάτα, Άστρος-Τρίπολη-Ολυµπία, Τρίπολη-
Σπάρτη-Γύθειο καθώς και η Ιονία Οδός, 6) Από τους εθνικούς πόρους να
χρηµατοδοτηθούν τα έργα: α) Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου µε έδρα την
Τρίπολη, β) Ο αγωγός του φυσικού αερίου να φτάσει µέχρι την Τρίπολη, γ)
Να εκσυγχρονιστεί το σιδηροδροµικό δίκτυο Κόρινθο-Τρίπολη-Καλαµάτα, δ)
Να αναστυλωθούν και να προβληθούν τα ιστορικά µνηµεία της Αρκαδίας και
γενικότερα της Πελοποννήσου. 

Ως αναπτυξιακούς στρατηγικούς στόχους το Νοµαρχιακό Τµήµα της
Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας καθόριζε τους εξής: 1) Αναδιάρθρωση του παραγωγικού
ιστού της Περιφέρειας αποσκοπώντας στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και
στην αύξηση του ΑΕΠ της περιφέρειας, 2) Έργα βελτίωσης της τεχνικής και
παραγωγικής υποδοµής της περιφέρειας, 3) Εξάλειψη των
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων µε όρους ανάπτυξης και βελτίωσης του
επιπέδου ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 4) Ανάπτυξη
της υπαίθρου και στήριξη της γεωργίας. Κατοχύρωση-προβολή και
προώθηση προϊόντων
Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς
Πελοποννήσου, 5)
Τουριστική ανάπτυξη
της Πελοποννήσου, 6)
Καταπολέµηση της
ανεργίας, 7)
Εκσυγχρονισµός της
δηµόσιας διοίκησης,
8) ∆ιατήρηση και
προστασία του
περιβάλλοντος, 9)
Αξιοποίηση του
α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ
δυναµικού. 

Επιπλέον το
Νοµαρχιακό Τµήµα
της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας
για τις δηµόσιες
υπηρεσίες δήλωνε στο
έγγραφο ότι είναι
αναγκαίο: 1)Ένα
σύγχρονο και
ο λ ο κ λ η ρ ω µ έ ν ο
π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ό
σύστηµα στην
Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, 25 Ιουνίου 1998
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Για την καλύτερη ενηµέρωση των δηµοσίων υπαλλήλων της Αρκαδίας το
Νοµαρχιακό Τµήµα της Α∆Ε∆Υ εξέδωσε το δικό του ενηµερωτικό έντυπο. Στη
φωτογραφία βλέπουµε την πρώτη σελίδα του πρώτου ενηµερωτικού δελτίου.



πελοποννήσου, στις Νοµαρχίες και στους δήµους. 2) Ένα σύστηµα σύνδεσης
της Περιφέρειας, των Νοµαρχιών και των δήµων µεταξύ τους αλλά και µε τα
υπουργεία, τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ, τα Επιµελητήρια, τα Εργατικά Κέντρα, τα
Νοµαρχιακά Τµήµατα της Α∆Ε∆Υ κ.ά. 3) Ένα σύστηµα διαχείρησης των
εγγράφων και των εντύπων που να
είναι σύγχρονο. 4) Ορθολογική
κατανοµή προσωπικού µέσα από
µετατάξεις  που να είναι εθελοντικές
και πάντα στη βάση των αναγκών και
των κενών θέσεων. 5) Προγράµµατα
επιµόρφωσης προσωπικού δηµοσίων
υπηρεσιών Πελοποννήσου.
∆ιασφάλιση πόρων και µέσων, 6)
Στήριξη του Ινστιτούτου Εργασίας
ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ παράρτηµα
Πελοποννήσου, 7) Αντιµετώπιση των
προβληµάτων που συνδέονται µε τα
κτήρια, τις συνθήκες εργασίας, τη
µηχανοργάνωση, τα µέσα και τις
τεχνικές υποδοµές.

Κάναµε ιδιαίτερη αναφορά στις θέσεις αυτές γιατί από τότε και µετά όλες
οι διοικήσεις του Νοµαρχιακού Τµήµατος Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας κινήθηκαν µε
βάση αυτές τις θέσεις που είχαν διαµορφωθεί στη συνάντηση των
πρωτοβάθµιων συνσικαλιστικών σωµατείων των δηµοσίων υπαλλήλων της
Αρκαδίας, στις 17 Απριλίου 1999.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, 23 Απριλίου 1999

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, 




