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ΦΟΡΕΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εκπροσώπηση ΑΔΕΔΥ (ΠΕ Αρκαδίας)

Εκπροσώπηση ΓΣΕΕ

Εργατικό Κέντρο Αργολίδας

Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας

Εργατικό Κέντρο Κορινθίας

Εργατικό Κέντρο Λακωνίας

ΗΜ/ΝΙΑ: 23/06/2021                                 Θέματα Εργατικών Κέντρων

Τονίστηκε η σημαντικότητα της Διαβούλευσης και προσδιορίστηκε ως επιτακτική η ανάγκη για την κατασκευή του 
Διοικητηρίου Τρίπολης, καθώς και η μέριμνα για τη δημιουργία Ειδικών Δομών Εκπαίδευσης ( Ειδικό Νηπιαγωγείο και 
Ειδικό Σχολείο) 

Υπογραμμίστηκε η σωστή αξιοποίηση των πόρων προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αναδείχθηκε 
η αξία του γόνιμου κοινωνικού διαλόγου. Ως σημαντικά αναδείχθηκαν τα θέματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 
και της αξιολόγησης των συνεπειών της, η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης καθώς και η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της ανεργίας, των αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων και της ποιοτικής αναβάθμισης των γνώσεων των 
εργαζομένων

Έγινε λόγος για τις ανισότητες που φέρνει η νέα τεχνολογία, καθώς και για την ανάγκη υποστήριξης της απασχόλησης 
και της ανάπτυξης Ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Τέθηκε το ζήτημα της απολιγνιτοποίησης της Μεγαλόπολης και της διαχείρισης των κινδύνων που θα προκύψουν για το 
εργατικό δυναμικό της περιοχής. Τονίστηκε η ανάγκη σχεδίασης μέτρων προστασίας για το περιβάλλον για την 
ορθολογική μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη και οικονομία και έγινε λόγος για κατεύθυνση του μεγαλύτερου μέρους 
των πόρων προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν τη Διώρυγα της Κορίνθου, το αναξιοποίητο τουριστικό προϊόν της περιοχής, το 
ζήτημα της κατασκευής του Διοικητηρίου, τη φυγή νέων επιστημόνων από την περιοχή, τη συρρίκνωση του 
πρωτογενούς τομέα, της ορθής αξιοποίησης του δικτύου του Φυσικού Αερίου και ζητήθηκε η σχεδίαση των 
προγραμμάτων να θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Τονίστηκε το ζήτημα της αντιμετώπισης της φτώχειας και υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα για την κατάρτιση 
προγραμμάτων επανένταξης στην αγορά εργασίας για μακροχρόνια ανέργους άνω των 55 ετών, με ταυτόχρονη 
εξερεύνηση συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα ή κοινωνικούς φορείς.



ΦΟΡΕΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου

Εργατικό Κέντρο Μεσσηνίας

Τονίστηκε το ζήτημα της συρρίκνωσης του Τουρισμού στην περιοχή και ως βασικά και σημαντικά θέματα 
προτεραιότητας,  για τη βελτίωση της Διαβίωσης του πληθυσμού, αναδείχθηκαν αυτά της Υγείας, της Παιδείας και της 
Ασφάλειας.

Παρατηρήθηκε πως η διαφαινόμενη αναπτυξιακή άνοδος του Τουριστικού προϊόντος της ΠΕ Μεσσηνίας, πρέπει να 
υποστηριχθεί με αντίστοιχη ποιοτική αναβάθμιση στις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες. Επιπλέον διαπιστώθηκε 
πως, η δυναμική του κατασκευαστικού κλάδου στην περιοχή οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης, ωστόσο απαιτούνται 
παρεμβάσεις για την προσφορά ποιοτικότερων προϊόντων και υπηρεσιών.
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