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Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής 

2011-2012 
  
           

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Η 80η Γ.Σ. του κλάδου τον Ιούνιο του 2011 αποφάσισε τη μείωση 

της συνδρομής κατά 20%. Έτσι η συνδρομή ορίστηκε στα 36€ (27€ για 

ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ και 9€ για τους συλλόγους Π.Ε.) από 45€ που ήταν μέχρι 

πέρυσι. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, θα παρακρατήσει το ποσό των 27€, για 

τη συνδικαλιστική χρονιά 2011–2012, το οποίο θα αποδοθεί στη ΔΟΕ. 

Επίσης αποφάσισε ομόφωνα να μην παρακρατήσει συνδρομή για το 

Σύλλογο για το τρέχον συνδικαλιστικό έτος, συμμεριζόμενο τη δύσκολη 

οικονομική κατάσταση που βιώνουμε, μετά και την εφαρμογή του Νέου 

Μισθολογίου. 

Σε ό,τι αφορά τους ωρομίσθιους-αναπληρωτές ΑΜΩ το ποσό της 

συνδρομής τους καθορίζεται στα 10€ τα οποία αποδίδονται στο σύνολό 

τους στη ΔΟΕ. 

Η παρακράτηση θα γίνει από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

μέσω της μισθοδοσίας κάθε συναδέλφου, μόνιμου ή αναπληρωτή, που 

πληρώνεται από την Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών. 

1. Για φέτος τα χρήματα θα παρακρατηθούν σε δύο δόσεις των 13,50€ 
(η πρώτη από τη μισθοδοσία Μαΐου και η δεύτερη από τη μισθοδοσία 

Ιουνίου). 

2. Όποιος συνάδελφος ή όποια συναδέλφισσα δεν επιθυμεί να είναι 
μέλος του Συλλόγου καλείται να στείλει fax στο Σύλλογο 

(2109029544) ή ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 

takisroumpis@yahoo.gr μέχρι την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 και 

να υποβάλει αντίστοιχο αίτημα. 
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Καταβάλλοντας τη συνδρομή μας: 

 Είμαστε μέλη του Συλλόγου, της Δ.Ο.Ε. και της ΑΔΕΔΥ. 

 Έχουμε τη συνδικαλιστική κάλυψη της ΔΟΕ και του Συλλόγου μας.  

 Έχουμε την υποστήριξη του νομικού συμβούλου (Γ.Δραγασάκης) και 

του επιστημονικού συμβούλου (Γ.Μπαλάγκας) της ΔΟΕ. 

 Έχουμε το δικαίωμα ομαδικών δικαστικών προσφυγών μέσω του 

Συλλόγου. 

 Έχουμε το δικαίωμα άδειας απουσίας δύο φορές το χρόνο για 

συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου (τις 

συγκεκριμένες ημέρες δεν κλείνουν τα σχολεία, αλλά λαμβάνουν 

άδεια μόνο οι εκπαιδευτικοί-μέλη του Συλλόγου). 

 Αποκτούμε το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στα όργανα 

του Συλλόγου, της ΔΟΕ και της ΑΔΕΔΥ. 

 Αποκτούμε την ταυτότητα εκπαιδευτικού της ΔΟΕ που μας δίνει το 

δικαίωμα δωρεάν εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και στα 

μουσεία καθώς επίσης και έκπτωση σε θέατρα, κινηματογράφους, 

εκδοτικούς οίκους, πολυκαταστήματα… 

 Συμμετέχουμε στις δραστηριότητες του Συλλόγου (θεατρικές 

παραστάσεις, αιμοδοσία, εκδηλώσεις…). 

 Αποκτούμε την εκπτωτική κάρτα για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

από την ΑΔΕΔΥ και την κάρτα ελεύθερης εισόδου στους 

αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

Για το Δ.Σ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Τάκης Ρουμπής 

 

 

Ελισάβετ Σπυριδάκη 

 


