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«ΣΥΝ∆ΙΚΟΣ» 

Το Ν.Τ. της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας ξεκινά από την 1η Νοεµβρίου τη δηµιουργία 
Τράπεζας Χρόνου µε την ονοµασία «Σύνδικος». Οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι ως µέλη της 
κοινωνίας προσκαλούν όλους τους ανθρώπους, παραγωγούς, επαγγελµατίες, αγρότες, 
χοµπίστες να προσφέρουν και να ανταλλάξουν µέσω ψηφιακής πλατφόρµας. Αυτή η 
πλατφόρµα θα δηµιουργηθεί από το δηµιουργικό γραφείο Matrix Design, το οποίο 
συµφώνησε µε το Ν.Τ. της Α∆Ε∆Υ να δηµιουργήσει αυτή την πλατφόρµα ως κοινωνική 
προσφορά στην κοινωνία της Αρκαδίας. 

Ο Συνδικαλισµός ως διαδικασία συλλογική και κοινωνική έχει ως σκοπό τη 
δηµιουργία κοινωνικού δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών και αγαθών µε τη µορφή χρόνου. Σε 
πάρα πολλές περιοχές λειτουργούν και υποστηρίζουν τους πολίτες στη σηµερινή οικονοµική 
και κοινωνική συγκυρία. Οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι έχουν χάσει µεγάλο µέρος των 
οικονοµικών τους απολαβών. ∆εν σκοπεύουν να µείνουν µε σταυρωµένα τα χέρια. 
Ξεκινούµε την προσπάθεια έχοντας στο νου µας τους χιλιάδες συνανθρώπους µας που δεν 
έχουν την οικονοµική δύναµη για να αγοράσουν τα βασικά αγαθά για την επιβίωση. 
Παρακολουθούµε συνεχώς συναδέλφους ∆ηµόσιους Υπαλλήλους να βρίσκονται σε 
οικονοµική απόγνωση. Η τράπεζα χρόνου έρχεται να βοηθήσει να µην µείνει κανείς µόνος 
του στην Κρίση.  

Πώς λειτουργεί; Έχεις να προσφέρεις, να ανταλλάξεις κάποια υπηρεσία, αγαθό ή 
προϊόν; ∆ήλωσε το στην ψηφιακή πλατφόρµα του Ν.Τ. της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας και «αγόρασε 
– αντάλλαξε» µε άλλη υπηρεσία. Κάθε άτοµο που γίνεται µέλος, πρέπει να νοιώθει την 
εµπιστοσύνη από και προς τους άλλους εταίρους. Παράλληλα θα προσπαθήσουµε να 
συντονίσουµε όλες τις εθελοντικές δράσεις της περιοχή µας για να έχουµε το µέγιστο 
αποτέλεσµα. Μέχρι την 1η Νοεµβρίου µπορείτε να στέλνετε τις προσφορές σας αλλά και τις 
ανάγκες σας στο e-mail trapezaxronouarkadias@yahoo.com. Μια λίστα από υπηρεσίες και 
προϊόντα είναι η παρακάτω:  

• Μαθήµατα ξένων γλωσσών: Ιταλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γερµανικά κ.λ.π.  

• Φύλαξη παιδιών 

• Νοµικές υπηρεσίες  

• Ιατρικές υπηρεσίες και συµβουλές  

• Κατασκευαστικές εργασίες: βαφή, αφαίρεση κατασκευών, επισκευές 

• Υπηρεσίες σε ηλικιωµένους, ανάπηρους (ψώνια, φύλαξη) 

• Βοήθεια σε µαθητές 

• Ανταλλαγές αγροτικών προϊόντων  

• Συµπλήρωση δηλώσεων εφορίας 

• Σίδερο- Μαγείρεµα 

• Φύλαξη µικρών ζώων 

• Κηπουρική 

• Μαθήµατα υπολογιστών 

• Χειροτεχνικές κατασκευές 

• Γεωργικές εργασίες 

• Μετακοµίσεις 

• Ηλεκτρολογικά 



• Σεµινάρια management  

• Τηλεφωνική υποστήριξη 

• Καθαριότητα σε σπίτια 

• Μαθήµατα µε περιεχόµενο Οικολογικής Γεωργίας, κοµποστοποίηση κλπ 

• Μαθήµατα πιάνου 

• Θεατρικό παιχνίδι 

• Τηλεεργασίες, όπως µεταφράσεις, επιµέλεια κειµένων, διοργάνωση εκδηλώσεων, 
γραµµατεία. 

• Ανταλλαγές καρπών 

• Ανταλλαγές αντικειµένων 

• ∆ιακόσµηση  εσωτερικών χώρων 

• Μαθήµατα µουσικής και εκµάθησης οργάνων  

• Κατάρτιση σε διάφορες τεχνικές κατασκευής κοσµηµάτων 

• Φιλοξενία 

• Ηλεκτρολογικά 

• Υδραυλικά 

• Μαθήµατα µαγειρικής 

• Μαθήµατα πληροφορικής, Προγραµµατισµού, Γραφιστικά 

• Μαθήµατα Ζωγραφικής 

• Μαθήµατα Χορού 

• Γεωργικές εργασίες 

• Κοµµωτική 

• Οτιδήποτε άλλο  

Το ∆.Σ. του Ν.Τ.της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας έχει ως υπεύθυνο δράσης το Γραµµατέα του Ν.Τ. 
της Α∆Ε∆Υ Αρκαδίας Άκη Χουζούρη. 

Ν.Τ. Α∆Ε∆Υ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ  


