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Παρακράηηζη ζσνδικαλιζηικής ζσνδρομής 2022-2023 
 

Για ηοσς/ηις μόνιμοσς/ες εκπαιδεσηικούς με οργανική θέζη ζηα ζτολεία ηοσ ζσλλόγοσ ηο Δ.. ζα 

παραθραηήζεη φς ζσλδροκή ηο ποζό ηφλ 27€ (τα 22€ για ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, Διεθνείς Οργανώσεις και τα 5€ για 

τον σύλλογο). Η παραθράηεζε ηες ζσλδροκής 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 Δ.Π.Ε. Α΄ Αζήλας. 
 

Όζοι/όζες εκπαιδεσηικοί έτοσν οργανική θέζη ζε ζτολεία άλλων περιοτών ηης Διεύθσνζης Π.Ε Α΄ 

Αθήνας θαη σπερεηούλ κε απόζπαζε ή ζσκπιερώλοσλ φράρηο ζε ζτοιεία ηοσ ζσιιόγοσ, εθόζολ επηζσκούλ 

λα γίλοσλ κέιε, λα ζηείιοσλ, μέτρι ηις 30/01/2023, ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr, σπεύζσλε δήιφζε 

εγγραθής ηοσς ζηολ ζύιιογο θαη όηη δελ είλαη κέιε άιιοσ ζσιιόγοσ γηα λα γίλεη ε παραθράηεζε ηες 

ζσλδροκής ηοσς, κέζφ ηες κηζζοδοζίας. 
 

ηοσς/ζηις αναπληρωηές/ηριες εκπαιδεσηικούς δελ κπορεί λα γίλεη παραθράηεζε ζσλδροκής κέζφ ηες 

Εληαίας Αρτής Πιερφκώλ. Σο ύυος ηες ζσλδροκής  ποσ αθορά ζηοσς/ζηης 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). Παραθαιούληαη οη ζσλάδειθοη αλαπιερφηές/ηρηες λα θαηαζέζοσλ ηε ζσλδροκή ηοσς ζηολ 

ιογαρηαζκό ηοσ ζσιιόγοσ ζηελ Σράπεζα Πειραιώς: GR60 0172 0220 0050 2209 1673 420. Σο αληίγραθο 

θαηάζεζες ηες ζσλδροκής κε ηο ολοκαηεπώλσκό ηοσς λα ζηαιεί, μέτρι και ηις 15/02/2023, ζηο e-mail: 

takisroumpis@yahoo.gr.  
 

Οι εκπαιδεσηικοί ποσ σπηρεηούν ζε ζτολεία ηοσ ζσλλόγοσ με απόζπαζη από άλλα ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ 
δελ ζεφρούληαη οηθολοκηθά ηαθηοποηεκέλα κέιε. Έτοσλ ηε δσλαηόηεηα λα γίλοσλ κέιε θαη 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. Η δηαδηθαζία ποσ πρέπεη λα 

αθοιοσζήζοσλ γηα ηελ θαηαβοιή ηες ζσλδροκής είλαη ασηή ποσ περηγράθεηαη παραπάλφ θαη γηα ηοσς/ηης 

αλαπιερφηές/ηρηες.  
 

Όποιος/όποια εκπαιδεσηικός δεν επιθσμεί να είναι μέλος ηοσ ζσλλόγοσ θαιείηαη λα ζηείιεη 

ειεθηροληθό κήλσκα γηα λα κελ ηοσ/ηες γίλεη παραθράηεζε ζσλδροκής ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr, 

κέτρη θαη ηε Δεσηέρα 30 Θαλοσαρίοσ 2023. 
 

     

      Γηα ηο Δ.. 
 

Ο Πρόεδρος 

 

    Η Γ. Γρακκαηέας 

 

 

 

 

Σάθες Ροσκπής 

 

 

 

 

Ειηζάβεη πσρηδάθε 
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