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Παραθράηεζε ζσλδηθαιηζηηθής ζσλδροκής 
 

Α) Σο Γ.. ηοσ ζσιιόγοσ, ζα παραθραηήζεη ως ζσλδροκή γηα ηοσς/ηης κόληκοσς/ες 

εθπαηδεσηηθούς, θαζώς θαη γηα ηοσς/ηης εθπαηδεσηηθούς, κε απόζπαζε εληός ηοσ ΠΤΠΔ Α΄ 

Αζήλας, ποσ έγηλαλ κέιε ηοσ ζσιιόγοσ, γηα ηε ζσλδηθαιηζηηθή τροληά 2018-2019, ηο ποζό ηωλ 

27€ (τα 22€ για ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, Διεθνείς Οργανώσεις και τα 5€ για τον σύλλογο). 

Η παραθράηεζε ζα γίλεη από ηελ Δληαία Αρτή Πιερωκώλ (κέζω ηες κηζζοδοζίας από ηε 

Γηεύζσλζε Π.Δ. ηες Α΄ Αζήλας). 
Σα τρήμαηα θα παρακραηηθούν ζε ηρεης δόζεης ηωλ 9€ (η πρώηη από ηη κηζζοδοζία Μαρηίοσ, 

η δεύηερη από ηη κηζζοδοζία Απρηιίοσ και η ηρίηη από ηη κηζζοδοζία Μαΐοσ). 
 

Β) Σο ύυος ηης ζσνδρομής  ποσ αθορά ηοσς/ηις αλαπιερωηές/ηρηες εθπαηδεσηηθούς πιήροσς 

ωραρίοσ (Α.Π.Ω.) ορίδεηαη ζηα 15€ (12€ για Δ.Ο.Ε. και 3€ για Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), ενώ για ηοσς/ηις 

αλαπιερωηές/ηρηες εθπαηδεσηηθούς κεηωκέλοσ ωραρίοσ (Α.Μ.Ω.) ορίδεηαη ζηα 7€ (4€ για ΔΟΕ 

και 3€ για ΑΔΕΔΥ). 

Η ζσλδροκή γηα ηοσς/ηης αλαπιερωηές/ηρηες εθπαηδεσηηθούς ζα θαηαβιεζεί ηελ Σεηάρηε 

29 Μαΐοσ 2019, εκέρα πραγκαηοποίεζες ηες Β΄ Σαθηηθής Γεληθής σλέιεσζες θαη ηες 

εθιογής αληηπροζώπωλ ηοσ ζσιιόγοσ. 
 

Γ) Οη εθπαηδεσηηθοί, ποσ σπηρεηούν ζε ζτολεία ηοσ ζσλλόγοσ, κε απόζπαζε από άιια 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ δελ ζεωρούληαη οηθολοκηθά ηαθηοποηεκέλα κέιε. 

Θα έτοσλ ηε δσλαηόηεηα λα γίλοσλ πιήρε κέιε, ηαθηοποηώληας οηθολοκηθά ηε ζσλδροκή 

ηοσς, ηελ Σεηάρηε 29 Μαΐοσ 2019, εκέρα πραγκαηοποίεζες ηες Β΄ Σαθηηθής Γεληθής 

σλέιεσζες θαη ηες εθιογής αληηπροζώπωλ ηοσ ζσιιόγοσ. Για να μην ηοσς γίνει, όμφς, 

παρακράηηζη ζσνδρομής πρέπει να ζσνεννοηθούν με ηοσς .Ε.Π.Ε., ηις Ε.Λ.Μ.Ε. ή με ηοσς/ηις 

εκκαθαριζηές/ηριες ηης Διεύθσνζης ποσ προέρτονηαι. 
 

Γ) Όποηος/όποηα εθπαηδεσηηθός δελ επηζσκεί λα είλαη κέιος ηοσ ζσιιόγοσ καλείηαι να 

ζηείλει ηλεκηρονικό μήνσμα, ζηη διεύθσνζη: takisroumpis@yahoo.gr, κέτρη θαη ηελ Παραζθεσή 

01 Φεβροσαρίοσ 2019 θαη ηελ εκέρα ηες Γεληθής σλέιεσζες θαη ηωλ εθιογώλ οθείιεη λα 

εργαζηεί. 

 
    Για ηο Δ.. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

    Η Γ. Γραμμαηέας 

 

 

 

Σάκης Ροσμπής 

 

 

 

Ελιζάβεη πσριδάκη 
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