
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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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
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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
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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, 




