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Παρακράτηση σσνδικαλιστικής σσνδρομής 2021-2022 
 

Σο Δ.. ηοσ ζσιιόγοσ ζα παραθραηήζεη φς ζσλδροκή ηο ποζό ηφλ 27€ (τα 22€ για ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, 

Διεθνείς Οργανώσεις και τα 5€ για τον σύλλογο) γηα ηοσς/ηης κόληκοσς/ες εθπαηδεσηηθούς κε οργαληθή ζέζε 

ζηα ζτοιεία ηοσ ζσιιόγοσ, θαζώς θαη γηα ηοσς/ηης εθπαηδεσηηθούς κε απόζπαζε εληός ηοσ ΠΤΠΕ Α΄ 

Αζήλας ποσ έγηλαλ κέιε ηοσ ζσιιόγοσ -θαηά ηε δηάρθεηα ηες υεθοθορίας ζηης 15/12/2021- γηα ηε 

ζσλδηθαιηζηηθή τροληά 2021-2022. Όζοη/όζες εθπαηδεσηηθοί κε οργαληθή ζέζε ζε ζτοιεία άιιφλ περηοτώλ 

ηες Δηεύζσλζες Π.Ε Α΄ Αζήλας, ποσ σπερεηούλ κε απόζπαζε ή ζσκπιερώλοσλ φράρηο ζε ζτοιεία ηοσ 

ζσιιόγοσ, δελ έτοσλ γίλεη κέιε, θαη επηζσκούλ λα γίλοσλ, ζα σπογράυοσλ -θαηόπηλ επηθοηλφλίας, κέτρη ηης 

28/01/2022, ζηε δηεύζσλζε: takisroumpis@yahoo.gr- σπεύζσλε δήιφζε εγγραθής ηοσς ζηολ ζύιιογο θαη 

όηη δελ είλαη κέιε άιιοσ ζσιιόγοσ γηα λα γίλεη ε παραθράηεζε ηες ζσλδροκής ηοσς. 
 

Η παραθράηεζε ηες ζσλδροκής γηα ηοσς/ηης κόληκοσς/ες εθπαηδεσηηθούς ζα πραγκαηοποηεζεί, κέζφ ηες 

Εληαίας Αρτής Πιερφκώλ, ζε ηρεης δόζεης ηφλ 9€ (ε πρώηε από ηε κηζζοδοζία Μαρηίοσ, ε δεύηερε από ηε 

κηζζοδοζία Απρηιίοσ θαη ε ηρίηε από ηε κηζζοδοζία Μαΐοσ) από ηε ΔΘ.Π.Ε. Α΄ Αζήλας. 
 

Σο ύυος ηες ζσλδροκής  ποσ αθορά ζηοσς/ηης αλαπιερφηές/ηρηες εθπαηδεσηηθούς πιήροσς φραρίοσ 

(Α.Π.Ω.) ορίδεηαη ζηα 15€ (12€ για Δ.Ο.Ε. και 3€ για Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), ελώ γηα ηοσς/ηης αλαπιερφηές/ηρηες 

εθπαηδεσηηθούς κεηφκέλοσ φραρίοσ (Α.Μ.Ω.) ορίδεηαη ζηα 7€ (4€ για ΔΟΕ και 3€ για ΑΔΕΔΥ). Γηα ηοσς/ηης 

αλαπιερφηές/ηρηες εθπαηδεσηηθούς ηρίκελες ζύκβαζες ε ζσλδροκή ορίδεηαη ζηα 3€. Οη αλαπιερφηές/ηρηες 

εθπαηδεσηηθοί ζα θαηαβάιοσλ ηε ζσλδροκή ηοσς ηελ εκέρα ηφλ εθιογώλ γηα αληηπροζώποσς, ηολ 

Θούληο. 
 

Οη εθπαηδεσηηθοί ποσ σπερεηούλ ζε ζτοιεία ηοσ ζσιιόγοσ κε απόζπαζε από άιια ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ δελ 

ζεφρούληαη οηθολοκηθά ηαθηοποηεκέλα κέιε. Θα έτοσλ ηε δσλαηόηεηα λα γίλοσλ κέιε ηαθηοποηώληας 

οηθολοκηθά ηε ζσλδροκή ηφλ 27€ ηελ εκέρα ηφλ εθιογώλ γηα αληηπροζώποσς, ηολ Θούληο. Γηα λα κελ 

ηοσς γίλεη, όκφς, παραθράηεζε ζσλδροκής πρέπεη λα ζσλελλοεζούλ κε ηοσς .Ε.Π.Ε., ηης Ε.Λ.Μ.Ε. ή κε 

ηοσς/ηης εθθαζαρηζηές/ηρηες ηες Δηεύζσλζες Εθπαίδεσζες ποσ προέρτοληαη. 
 

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

κήλσκα γηα λα κελ ηοσ/ηες γίλεη παραθράηεζε ζσλδροκής ζηε δηεύζσλζε: takisroumpis@yahoo.gr, κέτρη 

θαη ηελ Παραζθεσή 28 Θαλοσαρίοσ 2022. 
 

     
    Γηα ηο Δ.. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

    Η Γ. Γρακκαηέας 

 

 

 

 

Σάθες Ροσκπής 

 

 

 

 

Ειηζάβεη πσρηδάθε 
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