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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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Ιανουάριος 2005, τεύχος 12.



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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ΑΡΚΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

10 ∆εκεµβρίου
2004



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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ΙΑΝΟYΑΡΙΟY 2007

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

 




