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ΘΕΜΑ: Απόδοση συνδικαλιστικών εισφορών 
 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
Μετά τη λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών απαιτείται η 

ρύθμιση της διαδικασίας απόδοσης των συνδικαλιστικών εισφορών σε 
Πρωτοβάθμιο Σωματείο, Ομοσπονδία και Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. 

Η Ομοσπονδία κάνοντας χρήση της απόφασης του 12ο 
Συνδικαλιστικού Συνεδρίου για καθολική παρακράτηση των εισφορών 
προχώρησε στην έκδοση κωδικού για την ίδια και για όλες τις ΕΛΜΕ της 
χώρας. 

Είναι λοιπόν απαραίτητο: 
1. Η ΕΛΜΕ με έγγραφό της στον εκκαθαριστή της μισθοδοσίας 
να ενημερώσει ότι χρειάζεται η απόδοση του ποσού που 
παρακρατείται για την ίδια να γίνεται σε χωριστό κωδικό. Σε 
χωριστό κωδικό, επίσης, πρέπει να γίνεται η παρακράτηση 
του ποσού που αναλογεί στην Ομοσπονδία και την 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Στη συνέχεια, ο εκκαθαριστής οφείλει να 
ενημερώσει την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τη ρύθμιση του 
θέματος με βάση αυτό το σύστημα. Για διευκόλυνσή σας, 
επισυνάπτουμε σχέδιο εγγράφου προς τον εκκαθαριστή. 

2. Οι κωδικοί που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί στο σύστημα της 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών είναι οι ακόλουθοι: 
ΑΔΕΔΥ: 4027100 
ΟΛΜΕ: 4044700 
ΕΛΜΕ: ………* + 4999901 
*Εδώ προστίθεται ο κωδικός του κάθε καταχωρητή 

(κωδικός του Γραφείου ή της Διεύθυνσης Δ. Εκπαίδευσης). 
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3. Επιβάλλεται οι ΕΛΜΕ να προωθήσουν άμεσα την ενέργεια 
αυτή. Στόχος είναι μέχρι 30.4.2011 να έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, προκειμένου να λειτουργήσει, στο πλαίσιο της 
Ενιαίας Αρχής  Πληρωμών, η απόδοση από 1.7.2011. Έτσι, 
δεν θα υπάρξουν σύγχυση  ή εκκρεμότητες, που θα έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στις διαδικασίες οικονομικής 
τακτοποίησης στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας  

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
Στις περιπτώσεις που οποιοσδήποτε συνάδελφος/σσα δεν 

επιθυμεί την παρακράτηση των εισφορών μπορεί με μία απλή 
υπεύθυνη δήλωση να «βγει» εκτός της Ενιαίας Παρακράτησης 
Εισφορών.  

 
 

Για το ΔΣ της Ο.Λ.Μ.Ε.  
 
 
 

                Ο ΤΑΜΙΑΣ 
 
 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
 
 

Προς: τον Εκκαθαριστή - Καταχωρητή 
……………………….. 
……………………….. 

 
Η συνδικαλιστική εισφορά παρακρατείται, σύμφωνα με το Νόμο 

2303/95, με την αριθμ. 2/77200/0022/25.10.1999 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση και την απόφαση του 12ου Συνδικαλιστικού Συνεδρίου της 
ΟΛΜΕ.  

Σας ενημερώνουμε ότι με τη λειτουργία της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμών η κατανομή απόδοσης της συνδικαλιστικής εισφοράς, είναι: 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ 

ΕΛΜΕ ….+4999901 ……€, μηνιαίως 

ΟΛΜΕ 4044700 1,25 €, μηνιαίως  

ΑΔΕΔΥ 4027100 0,25€, μηνιαίως 

 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη εφαρμογής αυτής της διαδικασίας 

απόδοσης θα γίνει από 1.7.2011.   
 

Για ………………………………… 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Διευκρινίσεις για τις ΕΛΜΕ: 
1. Η εισφορά για την Ο.Λ.Μ.Ε. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι 1,25 € και 

0,25€, ανά μήνα, για κάθε φυσικό πρόσωπο-μέλος. 
2. Στις περιπτώσεις που η παρακράτηση δεν γίνεται, ανά μήνα, αλλά 
μία (1), δύο (2) ή περισσότερες φορές το χρόνο, είναι αυτονόητο 
ότι υπολογίζεται ανάλογα η ποσοστιαία άθροιση ή το ποσό που 
προκύπτει, αλλά από 1.7.2011 και μετά για τις Ομοσπονδίες και 
την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.- 
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