
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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ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8-1-2005
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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



Νοµαρχιακό Τµήµα ΑΔΕΔY Αρκαδίας

49

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




