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Παραθράηεζε ζσλδηθαιηζηηθής ζσλδροκής 2020-2021 
 

Σο Δ.. ηοσ ζσιιόγοσ, ζα παραθραηήζεη ως ζσλδροκή γηα ηοσς/ηης κόληκοσς/ες εθπαηδεσηηθούς, 

θαζώς θαη γηα ηοσς/ηης εθπαηδεσηηθούς, κε απόζπαζε εληός ηοσ ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλας, ποσ έγηλαλ κέιε 

ηοσ ζσιιόγοσ, γηα ηε ζσλδηθαιηζηηθή τροληά 2020-2021, ηο ποζό ηωλ 27€ (τα 22€ για ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, 

Διεθνείς Οργανώσεις και τα 5€ για τον σύλλογο). 
 

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). 
 

Για ηοσς/ηις αλαπιερωηές/ηρηες εθπαηδεσηηθούς ηρίκελες ζύκβαζες ε ζσλδροκή ορίδεηαη, 

ζσκβοιηθά, ζηο 1€. ε περίπηφζη ποσ οι ζσμβάζεις ηοσς ανανεφθούν και ζσνετιζηούν, μέτρι ηο ηέλος ηης 

ζτολικής τρονιάς, ηο ποζό θα είναι όζο και ηφν σπόλοιπφν αναπληρφηών/ηριών πλήροσς φραρίοσ (Α.Π.Ω.), 

δηλαδή 15€. 
 

Οη εθπαηδεσηηθοί ποσ σπηρεηούν ζε ζτολεία ηοσ ζσλλόγοσ κε απόζπαζε από άιια ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ 

δελ ζεωρούληαη οηθολοκηθά ηαθηοποηεκέλα κέιε. Θα έτοσλ ηε δσλαηόηεηα λα γίλοσλ κέιε 

ηαθηοποηώληας οηθολοκηθά ηε ζσλδροκή ηοσς, θαηόπηλ επηθοηλωλίας κε ηα κέιε ηοσ Δ.. (βι. 

ζύλδεζκο: Τπεύζσλοη ελεκέρωζες ζτοιηθώλ κολάδωλ 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 Εκπαίδεσζης ποσ προέρτονηαι. 
 

Σα τρήκαηα ζα παραθραηεζούλ ζε ηρεης δόζεης ηωλ 9€ γηα ηοσς/ηης κόληκοσς/ες (ε πρώηε από ηε 

κηζζοδοζία Μαρηίοσ, ε δεύηερε από ηε κηζζοδοζία Απρηιίοσ θαη ε ηρίηε από ηε κηζζοδοζία Μαΐοσ). 

Η παραθράηεζε ηες ζσλδροκής ζα πραγκαηοποηεζεί από ηελ Εληαία Αρτή Πιερωκώλ, κέζω ηες 

κηζζοδοζίας από ηε Δηεύζσλζε Π.Ε. ηες Α΄ Αζήλας. 
 

Οη αλαπιερωηές/ηρηες εθπαηδεσηηθοί πιήροσς ωραρίοσ (Α.Π.Ω.) θαη  κεηωκέλοσ ωραρίοσ (Α.Μ.Ω.), 

θαζώς θαη οη αλαπιερωηές/ηρηες ηρίκελες ζύκβαζες ζα θαηαβάιοσλ ηε ζσλδροκή ηοσς, θαηόπηλ 

ζτεηηθής ελεκέρωζες, ζηα κέιε ηοσ Δ.. - σπεύζσλοσς ελεκέρωζες ηωλ ζτοιηθώλ κολάδωλ. 
 

Όποηος/όποηα εθπαηδεσηηθός δελ επηζσκεί λα είλαη κέιος ηοσ ζσιιόγοσ θαιείηαη λα ζηείιεη 

ειεθηροληθό κήλσκα, ζηε δηεύζσλζε: takisroumpis@yahoo.gr, κέτρη θαη ηε Δεσηέρα 01 Φεβροσαρίοσ 

2021, γηα λα κελ ηοσ/ηες γίλεη παραθράηεζε ζσλδροκής. 
 
 

    Για ηο Δ.. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

    Η Γ. Γραμμαηέας 

 

 

 

Σάκης Ροσμπής 

 

 

 

Ελιζάβεη πσριδάκη 
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