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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΥΑΗ  

 

 

ΘΕΜΑ: Μητρώο υνδικαλιςτικών Οργανώςεων Εργαζομϋνων και Οργανώςεων Εργοδοτών. 

 

ΑΠΟΥΑΗ 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 Έχοντασ υπόψη: 

1. Ση διϊταξη τησ παρ. 5α του ϊρθρου 79 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101). 

2. Ση διϊταξη τησ παρ.4δ του ϊρθρου 6 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) «Ελεύθερεσ υλλογικϋσ 

διαπραγματεύςεισ και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει.  

3. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 2 του ν.1264/1982 (Α΄79) όπωσ ιςχύουν. 

4. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 6 του ν.  1876/1990 (Α΄ 27) «Ελεύθερεσ υλλογικϋσ διαπραγματεύςεισ 

και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει.  

5. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 54 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167). 

6. Σο π.δ. 63/2005 «Κωδικοπούηςη τησ νομοθεςύασ για την Κυβϋρνηςη και τα Κυβερνητικϊ 

Όργανα» (Α΄ 98). 

7. Σο π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ 

Αλληλεγγύησ» (Α΄ 168), όπωσ ιςχύει. 

8. Σο π.δ. 81/2019 «ύςταςη, ςυγχώνευςη, μετονομαςύα και κατϊργηςη Τπουργεύων και 

καθοριςμόσ των αρμοδιοτότων τουσ - Μεταφορϊ υπηρεςιών και αρμοδιοτότων μεταξύ 

Τπουργεύων» (Α΄ 119). 

9. Σο π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροϋδρου τησ Κυβϋρνηςησ, Τπουργών, Αναπληρωτών 

Τπουργών και Τφυπουργών» (Α΄ 121). 

10. Σο π.δ. 84/2019 «ύςταςη και κατϊργηςη Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / 

Ενιαύων Διοικητικών Σομϋων Τπουργεύων» (Α΄ 123). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΦΕΕΩΝ, 
ΤΓΕΙΑ & ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 

& ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 
Δ/ΝΗ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 
& ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ (Ι) 

 
Σαχ. Δ/νςη : 

Σαχ. Κώδικασ : 
Σηλέφωνο : 

 
 

Ηλ. Σαχυδρομείο : 
Πληροφορίεσ : 

ταδύου 29 
101 10 Αθόνα 
2131516284 
2131516057 
2131516222 
dsr@ypakp.gr  
Ελ. Ζυγούρη 
Ευ. Κωνςταντύνου 
Δ. Πιςκοπϊνη 
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11. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατϊξεισ τησ παρούςασ απόφαςησ δεν προκαλεύται δαπϊνη ςε βϊροσ 

του κρατικού προώπολογιςμού. 

ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ 

Άρθρο 1  

Μητρώο υνδικαλιςτικών Οργανώςεων Εργαζομένων και Οργανώςεων Εργοδοτών 

το Πληροφοριακό ύςτημα ΕΡΓΑΝΗ II (Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών 

Τποθϋςεων, δημιουργεύται το Μητρώο υνδικαλιςτικών Οργανώςεων Εργαζομϋνων και 

Οργανώςεων Εργοδοτών, του ϊρθρου 54 του ν.4635/2019 (ΥΕΚ 167/Α/30.10.2019). Σο Μητρώο 

τηρεύται ςε ηλεκτρονικό μορφό ωσ βϊςη δεδομϋνων ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ II και αποτελεύται από τα εξόσ 

επιμϋρουσ  Μητρώα: 

α) Γενικό Μητρώο υνδικαλιςτικών Οργανώςεων Εργαζομϋνων (ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε.) και 

β) Γενικό Μητρώο Οργανώςεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.). 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

Γενικό Μητρώο υνδικαλιςτικών Οργανώςεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε.) 

 

Άρθρο 2  

Εγγραφή ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε. 

1. Οι ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 1 του ν. 1264/1982, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων του ϊρθρου 30 του ν. 1264/1982, καθώσ και οι ενώςεισ προςώπων 

τησ παρ.5 του ϊρθρου 3 του ν.1876/1990, υποχρεούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικϊ ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε., 

μϋςω ειδικόσ διαδικτυακόσ πλατφόρμασ, η οπούα τηρεύται ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η υποχρϋωςη αυτό δεν 

ιςχύει για τισ ναυτεργατικϋσ οργανώςεισ. 

2. Η αύτηςη εγγραφόσ ςτην πλατφόρμα ςυμπληρώνεται και υποβϊλλεται από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ ό από πρόςωπο ειδικϊ εξουςιοδοτημϋνο από αυτόν, 

ςτο όνομα και για λογαριαςμό αυτόσ.  

3. Η μη εγγραφό ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε. καθώσ και η παρϊλειψη κατϊθεςησ ό επικαιροπούηςησ των 

ςτοιχεύων τησ παρ. 4 του ϊρθρου 2 του ν.1264/1982, επιφϋρει τα αποτελϋςματα τησ παρ. 6 του ύδιου 

ϊρθρου. 

4. α) Οι οργανώςεισ τησ παρ. 1 του παρόντοσ ϊρθρου, οι οπούεσ ιδρύονται μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ 

παρούςασ, αποκτούν νομικό προςωπικότητα και τα αποτελϋςματα των ϊρθρων 83 επ. του Αςτικού 

Κώδικα επϋρχονται από τη ςτιγμό τησ εγγραφόσ τουσ ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε.  

β) Η εγγραφό ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε. αντικαθιςτϊ την υποχρϋωςη εγγραφόσ των οργανώςεων ςτο ειδικό 

βιβλύο ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων του κατϊ τόπον αρμόδιου Πρωτοδικεύου. 

 

Άρθρο 3 

Αίτηςη - ςτοιχεία καταχώρηςησ ςτο  ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε. και έλεγχοσ αυτών 

1. Οι υπόχρεεσ προσ εγγραφό ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ εργαζομϋνων, προκειμϋνου να 

εγγραφούν ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε., καταχωρούν και υποβϊλλουν, αποκλειςτικϊ διαμϋςου αυτόσ, όλα τα 

ςτοιχεύα και τα ςυνοδευτικϊ αρχεύα, που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του παρόντοσ ϊρθρου. Για την 

υποβολό τησ αύτηςησ εγγραφόσ ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε.  απαιτεύται η χρόςη των κωδικών taxisnet του 
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νόμιμου εκπροςώπου τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ ό οποιουδόποτε τρύτου, κατόπιν ειδικόσ 

εξουςιοδότηςησ από αυτόν. 

2. Ειδικότερα, τα ςτοιχεύα που καταχωρούνται κατϊ την εγγραφό ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε., ταξινομημϋνα 

κατϊ ενότητεσ-καρτϋλεσ ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, εύναι τα ακόλουθα: 

2.1 τοιχεύα Επωνυμύασ, Έδρασ και Επικοινωνύασ 

2.1.1 τοιχεύα Επωνυμύασ Οργϊνωςησ  

2.1.1.1 Εύδοσ Οργϊνωςησ  

2.1.1.1.1 Πρωτοβϊθμια υνδικαλιςτικό Οργϊνωςη Εργαζομϋνων – ωματεύο 

2.1.1.1.2 Πρωτοβϊθμια υνδικαλιςτικό Οργϊνωςη Εργαζομϋνων – Ένωςη Προςώπων τησ παρ. 3 

του ϊρθρου 1 του ν. 1264/1982 

2.1.1.1.3 Πρωτοβϊθμια υνδικαλιςτικό Οργϊνωςη Εργαζομϋνων – Ένωςη Προςώπων τησ παρ. 5 

του ϊρθρου 3 του ν.1876/1990 

2.1.1.1.4 Δευτεροβϊθμια υνδικαλιςτικό Οργϊνωςη Εργαζομϋνων – Ομοςπονδύα 

2.1.1.1.5 Δευτεροβϊθμια υνδικαλιςτικό Οργϊνωςη Εργαζομϋνων – Εργατικό Κϋντρο 

2.1.1.1.6 Σριτοβϊθμια υνδικαλιςτικό Οργϊνωςη Εργαζομϋνων 

 

την περύπτωςη ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων, ςτισ οπούεσ ωσ μϋλη, ςύμφωνα με τα καταςτατικϊ 

τουσ, εγγρϊφονται πρωτοβϊθμιεσ ό δευτεροβϊθμιεσ οργανώςεισ, δηλώνονται η Επωνυμύα τησ 

οργϊνωςησ – μϋλουσ, το ΑΥΜ αυτόσ, ο Αριθμόσ εγγραφόσ ςτο Βιβλύο του Δικαςτηρύου,  το Έτοσ 

Εγγραφόσ και το αρμόδιο Δικαςτόριο εγγραφόσ. 

2.1.1.2 Επωνυμύα 

2.1.1.3 τοιχεύα Έδρασ (Διεύθυνςη, T.K. , Περιφϋρεια, Περιφερειακό Ενότητα, Δόμοσ, 

Δημοτικό/Σοπικό Κοινότητα, Σηλϋφωνο, E-mail) 

2.1.1.4 τοιχεύα Επικοινωνύασ Νομύμου Εκπροςώπου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνςη, T.K. , 

Περιφϋρεια, Περιφερειακό Ενότητα, Δόμοσ, Δημοτικό/Σοπικό Κοινότητα, 

Σηλϋφωνο, E-mail ) 

2.2  τοιχεύα Καταςτατικού 

2.2.1 Ιδρυτικό/υςτατικό Πρϊξη (με επιςύναψη αρχεύου) 

2.2.2 Επικυρωμϋνο Καταςτατικό (με επιςύναψη αρχεύου) 

2.2.3 Αρμόδιο Δικαςτόριο (Ειρηνοδικεύο) κατϊθεςησ αύτηςησ εγγραφόσ 

2.2.4 Διαταγό Εγγραφόσ  (με επιςύναψη αρχεύου) 

2.2.5 Αριθμόσ Εγγραφόσ ςτο Δημόςιο Βιβλύο ωματεύων του Πρωτοδικεύου 

2.2.6 Έτοσ Εγγραφόσ ςτο Δημόςιο Βιβλύο ωματεύων του Πρωτοδικεύου 

2.2.7 Αρμόδιο Πρωτοδικεύο 

 

2.3 τοιχεύα Εκλογικόσ Διαδικαςύασ και Οργϊνων Διούκηςησ  

2.3.1 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ Δ.. (από την οπούα προκύπτει ο αριθμόσ των 

μελών τησ οργϊνωςησ που εύχαν δικαύωμα ψόφου κατϊ την εκϊςτοτε πιο πρόςφατη 

γενικό ςυνϋλευςη για εκλογό οργϊνων διούκηςησ τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ, ο 

αριθμόσ των μελών που ψόφιςαν ςτισ εκλογϋσ αυτϋσ, η ςειρϊ εκλογόσ των εκλεγμϋνων 
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και η ςύνθεςη των οργϊνων διούκηςησ τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ) (με επιςύναψη 

αρχεύου) 

2.3.2 Αριθμόσ μελών που εύχαν δικαύωμα ψόφου κατϊ την εκϊςτοτε πιο πρόςφατη γενικό 

ςυνϋλευςη για εκλογό οργϊνων διούκηςησ τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ 

2.3.3 Αριθμόσ μελών που ψόφιςαν ςτισ εκλογϋσ αυτϋσ 

2.3.4 ειρϊ εκλογόσ εκλεγμϋνων μελών (με επιςύναψη του ςχετικού πρακτικού εκλογόσ του 

Δ..) 

2.3.5 ύνθεςη οργϊνων διούκηςησ τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ (με επιςύναψη τησ 

ςχετικόσ απόφαςησ ςυγκρότηςησ ςε ςώμα) 

 

2.4  Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ και Μεγϋθη (εφόςον υφύςτανται κρατικϋσ ό 

ςυγχρηματοδοτούμενεσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ προσ την ύδια την οργϊνωςη ό 

ςυνδεδεμϋνεσ με αυτόν οντότητεσ) 

2.4.1 ΑΥΜ Οργϊνωςησ 

2.4.2 Δ.Ο.Τ. ςτην οπούα ανόκει 

2.4.3 Οικονομικϋσ καταςτϊςεισ και κύρια οικονομικϊ μεγϋθη (με επιςύναψη αρχεύου) 

 

2.5 Πρϊξη Διϊλυςησ (με επιςύναψη αρχεύου) 

 

2.6 τοιχεύα Δικαςτικών Αποφϊςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 6 του ν.1876/1990 (με επιςύναψη 

αρχεύου) 

 

3. Όπου, κατϊ τα αναφερόμενα ςτην παρ. 2 του παρόντοσ ϊρθρου, απαιτεύται η επιςύναψη αρχεύου, 

ωσ τϋτοια νοεύται η επιςύναψη/υποβολό του κατϊ περύπτωςη ςχετικού αρχεύου ιδιωτικού ό 

διοικητικού εγγρϊφου, δικαςτικόσ απόφαςησ ό διαταγόσ του αρμοδύου Δικαςτηρύου, υπεύθυνησ 

δόλωςησ ό οικονομικόσ κατϊςταςησ.  

4. Μετϊ την υποβολό τησ αύτηςησ και των ςυνοδευτικών αρχεύων από τισ υπόχρεεσ προσ τούτο 

οργανώςεισ του ϊρθρου 2, διενεργεύται ϋλεγχοσ από την υπηρεςύα προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ αν η 

καταχώρηςη των ςτοιχεύων εύναι ςύμφωνη με τα οριζόμενα ςτην παρ.4 του ϊρθρου 2 του ν. 

1264/1982 και τα οριζόμενα ςτην παρούςα. Με  την ολοκλόρωςη του ελϋγχου και την ϋγκριςη τησ 

αύτηςησ, δημιουργεύται μοναδικό εγγραφό ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε., αποδύδεται ςτην εγγεγραμμϋνη 

οργϊνωςη μοναδικόσ αριθμόσ μητρώου εγγραφόσ και παρϋχονται ςτην οργϊνωςη όνομα χρόςτη 

(username) και κωδικόσ πρόςβαςησ (password) ςτην αντύςτοιχη μερύδα του ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε. Η 

οργϊνωςη ενημερώνεται ςχετικϊ μϋςω τησ πλατφόρμασ καθώσ και με μόνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομεύου, που αποςτϋλλεται ςτην/ςτισ ηλεκτρονικό/ϋσ διεύθυνςη/διευθύνςεισ που ϋχουν 

δηλωθεύ κατϊ την αύτηςη.  

5. ε περύπτωςη που η υπηρεςύα διαπιςτώςει κατϊ τον παραπϊνω ϋλεγχο ϋλλειψη ό λανθαςμϋνη 

καταχώρηςη ςτοιχεύων και αρχεύων, η αύτηςη δεν γύνεται αποδεκτό και η αιτούςα οργϊνωςη δεν 

εγγρϊφεται ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε.. Η απόρριψη τησ αύτηςησ εγγραφόσ γνωςτοποιεύται, ομούωσ,  ςτην 

αιτούςα οργϊνωςη. την περύπτωςη αυτό, η οργϊνωςη δύναται να υποβϊλει εκ νϋου αύτηςη 

εγγραφόσ με τα απαιτούμενα ςυνοδευτικϊ αυτόσ αρχεύα. 

6. Μετϊ την εγγραφό τουσ ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε κατϊ τα ανωτϋρω, παρϋχεται η δυνατότητα ςτισ 

οργανώςεισ για εξαγωγό προτυποποιημϋνησ Βεβαύωςησ Εγγραφόσ με αποτύπωςη, επύ του ςώματοσ 
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αυτόσ, μοναδικού ςειριακού αριθμού μϋςω του Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οπούα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για 

κϊθε νόμιμη χρόςη. Με τη χρόςη του μοναδικού ςειριακού αριθμού εύναι δυνατό, μϋςω του Π 

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η επαλόθευςη από κϊθε τρύτο, τησ εγκυρότητασ τησ εκδοθειςόμενησ Βεβαύωςησ 

Εγγραφόσ. 

7. Η υποβολό τησ αύτηςησ εγγραφόσ ςυνιςτϊ υπεύθυνη δόλωςη του νομύμου εκπροςώπου τησ 

οργϊνωςησ, ςύμφωνα με το ν. 1599/1986, για όλα όςα δηλώνονται ςε αυτό.  Σα ςτοιχεύα που 

καταχωρούνται ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε ειςϊγονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο ό οποιονδόποτε τρύτο 

κατόπιν ειδικόσ εξουςιοδότηςησ από αυτόν. Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ φϋρει την αποκλειςτικό ευθύνη 

τησ ακρύβειασ και πληρότητασ των ςτοιχεύων που τηρούνται ςτο μητρώο. 

 

Άρθρο 4 

Σροποποίηςη/Επικαιροποίηςη ςτοιχείων καταχώριςησ ςτο  ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε. 

1. Σα ςτοιχεύα και αρχεύα των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων του ϊρθρου 2 τησ παρούςασ, που ϋχουν 

καταχωρηθεύ ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε., τροποποιούνται, επικαιροποιούνται και επιβεβαιώνονται με 

αποκλειςτικό ευθύνη του νομύμου εκπροςώπου. ε κϊθε τϋτοια περύπτωςη, ςτη μερύδα τησ 

ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καταγρϊφεται αναλυτικό ιςτορικό κινόςεων. 

2. Η διαδικαςύα τροποπούηςησ ό επικαιροπούηςησ ςτοιχεύων υλοποιεύται αποκλειςτικϊ μϋςω τησ 

πλατφόρμασ, με τη χρόςη του ονόματοσ χρόςτη και του κωδικού τησ παρ. 4 του ϊρθρου 3. Η 

ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη υποχρεούται να επικαιροποιεύ τα ςτοιχεύα που τηρούνται ςτη μερύδα τησ 

και να μεριμνϊ ώςτε τα τηρούμενα ςτοιχεύα να απεικονύζουν την τρϋχουςα νομικό και πραγματικό 

τησ κατϊςταςη.  

 

Άρθρο 5 

Διαγραφή από το ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε. 

Οι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε. ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ του ϊρθρου 2 τησ παρούςασ 

διαγρϊφονται από αυτό: α)  με πρωτοβουλύα των ιδύων, β) με ενϋργειεσ τησ υπηρεςύασ, εφόςον 

περιϋλθει ςτην υπηρεςύα ςχετικό απόφαςη Δικαςτηρύου. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

Γενικό Μητρώο Οργανώςεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.). 

 

Άρθρο 6 

Εγγραφή ςτο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. 

1. Όλεσ οι οργανώςεισ των εργοδοτών, ανεξαρτότωσ νομικόσ μορφόσ και τρόπου ςύςταςησ, οι 

οπούεσ ϋχουν ωσ μϋλη τουσ νομικϊ ό φυςικϊ πρόςωπα τα οπούα φϋρουν την εργοδοτικό ιδιότητα και 

επομϋνωσ απαςχολούν τα ύδια εργαζόμενουσ ό νομύμωσ εκπροςωπούν επιχειρόςεισ – εργοδότεσ, 

υποχρεούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικϊ ςτο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. μϋςω ειδικόσ διαδικτυακόσ πλατφόρμασ, 

η οπούα τηρεύται ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.  

2. Η αύτηςη εγγραφόσ ςτην πλατφόρμα ςυμπληρώνεται και υποβϊλλεται από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο τησ οργϊνωςησ ό από πρόςωπο ειδικϊ εξουςιοδοτημϋνο από αυτόν, ςτο όνομα και για 

λογαριαςμό αυτόσ.  
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Άρθρο 7 

Αίτηςη - ςτοιχεία καταχώρηςησ ςτο  ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. και έλεγχοσ αυτών 

1. Οι υπόχρεεσ προσ εγγραφό οργανώςεισ εργοδοτών, προκειμϋνου να εγγραφούν ςτην πλατφόρμα 

του ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., καταχωρούν και υποβϊλλουν, αποκλειςτικϊ διαμϋςου αυτόσ, όλα τα ςτοιχεύα και τα 

ςυνοδευτικϊ αρχεύα, που προβλϋπονται ςτην παρϊγραφο 2 του παρόντοσ ϊρθρου. Για την υποβολό 

τησ αύτηςησ εγγραφόσ ςτο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. απαιτεύται η χρόςη των κωδικών taxisnet του νομύμου 

εκπροςώπου τησ οργϊνωςησ ό οποιουδόποτε τρύτου, κατόπιν ειδικόσ εξουςιοδότηςησ από αυτόν. 

2. Ειδικότερα, τα ςτοιχεύα που καταχωρούνται κατϊ την εγγραφό ςτο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., ταξινομημϋνα 

κατϊ ενότητεσ-καρτϋλεσ ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, εύναι τα ακόλουθα: 

2.1 τοιχεύα Επωνυμύασ, Έδρασ και Επικοινωνύασ 

2.1.1 Επωνυμύα 

2.1.2 τοιχεύα Έδρασ (Διεύθυνςη, T.K. , Περιφϋρεια, Περιφερειακό Ενότητα, Δόμοσ, 

Δημοτικό/Σοπικό Κοινότητα, Σηλϋφωνο, E-mail) 

2.1.3 τοιχεύα Επικοινωνύασ Νομύμου Εκπροςώπου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνςη, T.K. , 

Περιφϋρεια, Περιφερειακό Ενότητα, Δόμοσ, Δημοτικό/Σοπικό Κοινότητα, Σηλϋφωνο, 

E-mail ) 

2.2 τοιχεύα Καταςτατικού 

2.2.1 Ιδρυτικό/υςτατικό Πρϊξη (με επιςύναψη αρχεύου) 

2.2.2 Επικυρωμϋνο Καταςτατικό (με επιςύναψη αρχεύου) 

2.2.3 Αρμόδιο Δικαςτόριο  

2.2.4 Αριθμόσ Εγγραφόσ  

2.2.5 Έτοσ Εγγραφόσ  

2.3 τοιχεύα Εκλογικόσ Διαδικαςύασ και Οργϊνων Διούκηςησ  

2.3.1 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ Δ.. (από την οπούα προκύπτει ο αριθμόσ των 

μελών τησ οργϊνωςησ που εύχαν δικαύωμα ψόφου κατϊ την εκϊςτοτε πιο πρόςφατη 

γενικό ςυνϋλευςη για εκλογό οργϊνων διούκηςησ τησ εργοδοτικόσ οργϊνωςησ, ο 

αριθμόσ των μελών που ψόφιςαν ςτισ εκλογϋσ αυτϋσ, η ςειρϊ εκλογόσ των 

εκλεγμϋνων και η ςύνθεςη των οργϊνων διούκηςησ τησ εργοδοτικόσ οργϊνωςησ) (με 

επιςύναψη αρχεύου) 

2.3.2 Αριθμόσ μελών που εύχαν δικαύωμα ψόφου κατϊ την εκϊςτοτε πιο πρόςφατη γενικό 

ςυνϋλευςη για εκλογό οργϊνων διούκηςησ τησ εργοδοτικόσ οργϊνωςησ 

2.3.3 Αριθμόσ μελών που ψόφιςαν ςτισ εκλογϋσ αυτϋσ 

2.3.4 ειρϊ εκλογόσ εκλεγμϋνων μελών (με επιςύναψη του ςχετικού πρακτικού εκλογόσ 

του Δ..) 

2.3.5 ύνθεςη οργϊνων διούκηςησ τησ εργοδοτικόσ οργϊνωςησ (με επιςύναψη τησ ςχετικόσ 

απόφαςησ ςυγκρότηςησ ςε ςώμα) 

2.4 τοιχεύα Εργαζομϋνων ςτισ επιχειρόςεισ που εύναι μϋλη ό εκπροςωπούνται ςτην οργϊνωςη 

2.4.1 ΑΥΜ επιχειρόςεων – μελών (με επιςύναψη αρχεύου)  

2.4.2 την περύπτωςη εργοδοτικών οργανώςεων, ςτισ οπούεσ ωσ μϋλη, ςύμφωνα με τα 

καταςτατικϊ τουσ, εγγρϊφονται πρωτοβϊθμιεσ ό ϊλλου βαθμού εργοδοτικϋσ - 

επαγγελματικϋσ οργανώςεισ (Ενώςεισ – ωματεύα), δηλώνονται η Επωνυμύα τησ 
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οργϊνωςησ – μϋλουσ, το ΑΥΜ αυτόσ, ο Αριθμόσ εγγραφόσ ςτο Βιβλύο του 

Δικαςτηρύου,  το Έτοσ Εγγραφόσ και το αρμόδιο Δικαςτόριο εγγραφόσ. 

2.5 Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ και Μεγϋθη (εφόςον υφύςτανται κρατικϋσ ό 

ςυγχρηματοδοτούμενεσ πηγϋσ χρηματοδότηςησ προσ την ύδια την οργϊνωςη ό 

ςυνδεδεμϋνεσ με αυτόν οντότητεσ) 

2.5.1 ΑΥΜ Οργϊνωςησ 

2.5.2 Δ.Ο.Τ. ςτην οπούα ανόκει 

2.5.3 Οικονομικϋσ καταςτϊςεισ και κύρια οικονομικϊ μεγϋθη (με επιςύναψη αρχεύου) 

2.6 Πρϊξη Διϊλυςησ (με επιςύναψη αρχεύου) 

2.7 τοιχεύα Δικαςτικών Αποφϊςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 6 του ν.1876/1990 (με επιςύναψη 

αρχεύου) 

3. Όπου, κατϊ τα αναφερόμενα ςτην παρ. 2 του παρόντοσ ϊρθρου, απαιτεύται η επιςύναψη αρχεύου, 

ωσ τϋτοια νοεύται η επιςύναψη/υποβολό του κατϊ περύπτωςη ςχετικού αρχεύου ιδιωτικού ό 

διοικητικού εγγρϊφου, δικαςτικόσ απόφαςησ ό διαταγόσ του αρμοδύου Δικαςτηρύου, υπεύθυνησ 

δόλωςησ ό οικονομικόσ κατϊςταςησ.   

4. Μετϊ την υποβολό τησ αύτηςησ και των ςυνοδευτικών αρχεύων από τισ υπόχρεεσ προσ τούτο 

οργανώςεισ του ϊρθρου 6, διενεργεύται ϋλεγχοσ από την υπηρεςύα προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ αν η 

καταχώρηςη των ςτοιχεύων εύναι ςύμφωνη με τα οριζόμενα ςτην παρ.4γ του ϊρθρου 6 του ν. 

1876/1990 και τα οριζόμενα ςτην παρούςα. Με  την ολοκλόρωςη του ελϋγχου και την ϋγκριςη τησ 

αύτηςησ, δημιουργεύται μοναδικό εγγραφό ςτο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., αποδύδεται ςτην εγγεγραμμϋνη 

οργϊνωςη μοναδικόσ αριθμόσ μητρώου εγγραφόσ και παρϋχονται ςτην οργϊνωςη όνομα χρόςτη 

(username) και κωδικόσ πρόςβαςησ (password) ςτην αντύςτοιχη μερύδα του ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. Η οργϊνωςη 

ενημερώνεται ςχετικϊ μϋςω τησ πλατφόρμασ καθώσ και με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου, 

που αποςτϋλλεται ςτην/ςτισ ηλεκτρονικό/ϋσ διεύθυνςη/διευθύνςεισ που ϋχουν δηλωθεύ κατϊ την 

αύτηςη.  

5. ε περύπτωςη που η υπηρεςύα διαπιςτώςει κατϊ τον παραπϊνω ϋλεγχο ϋλλειψη ό λανθαςμϋνη 

καταχώρηςη ςτοιχεύων και αρχεύων, η αύτηςη δεν γύνεται αποδεκτό και η αιτούςα οργϊνωςη δεν 

εγγρϊφεται ςτο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.. Η απόρριψη τησ αύτηςησ εγγραφόσ γνωςτοποιεύται, ομούωσ,  ςτην 

αιτούςα οργϊνωςη. την περύπτωςη αυτό, η οργϊνωςη δύναται να υποβϊλει εκ νϋου αύτηςη 

εγγραφόσ με τα απαιτούμενα ςυνοδευτικϊ αυτόσ αρχεύα. 

6. Μετϊ την εγγραφό τουσ ςτο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε κατϊ τα ανωτϋρω, παρϋχεται η δυνατότητα ςτισ 

οργανώςεισ για εξαγωγό προτυποποιημϋνησ Βεβαύωςησ Εγγραφόσ με αποτύπωςη, επύ του ςώματοσ 

αυτόσ, μοναδικού ςειριακού αριθμού μϋςω του Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η οπούα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για 

κϊθε νόμιμη χρόςη. Με τη χρόςη του μοναδικού ςειριακού αριθμού εύναι δυνατό, μϋςω του Π 

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η επαλόθευςη από κϊθε τρύτον, τησ εγκυρότητασ τησ εκδοθειςόμενησ Βεβαύωςησ 

Εγγραφόσ. 

7. Η υποβολό τησ αύτηςησ εγγραφόσ ςυνιςτϊ υπεύθυνη δόλωςη του νομύμου εκπροςώπου τησ 

οργϊνωςησ, ςύμφωνα με το ν. 1599/1986, για όλα όςα δηλώνονται ςε αυτό.  Σα ςτοιχεύα που 

καταχωρούνται ςτο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε ειςϊγονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο ό οποιονδόποτε τρύτο 

κατόπιν ειδικόσ εξουςιοδότηςησ από αυτόν. Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ φϋρει την αποκλειςτικό ευθύνη 

τησ ακρύβειασ και πληρότητασ των ςτοιχεύων που τηρούνται ςτο μητρώο. 

 

Άρθρο 8  

Σροποποίηςη ςτοιχείων καταχώριςησ ςτο  Γενικό Μητρώο Οργανώςεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) 
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1. Σα ςτοιχεύα και αρχεύα των εργοδοτικών οργανώςεων του ϊρθρου 6 τησ παρούςασ, που ϋχουν 

καταχωρηθεύ ςτο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε., τροποποιούνται, επικαιροποιούνται και επιβεβαιώνονται με 

αποκλειςτικό ευθύνη του νόμιμου εκπροςώπου. ε κϊθε τϋτοια περύπτωςη, ςτη μερύδα τησ 

εργοδοτικόσ οργϊνωςησ ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καταγρϊφεται αναλυτικό ιςτορικό κινόςεων. 

2. Η διαδικαςύα τροποπούηςησ ό επικαιροπούηςησ ςτοιχεύων υλοποιεύται αποκλειςτικϊ μϋςω τησ 

πλατφόρμασ, με τη χρόςη του ονόματοσ χρόςτη και του κωδικού τησ παρ. 4 του ϊρθρου 7. Η 

εργοδοτικό οργϊνωςη υποχρεούται να επικαιροποιεύ τα ςτοιχεύα που τηρούνται ςτη μερύδα τησ και 

να μεριμνϊ ώςτε τα τηρούμενα ςτοιχεύα να απεικονύζουν την τρϋχουςα νομικό και πραγματικό τησ 

κατϊςταςη.  

 

Άρθρο 9 

Διαγραφή από το ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. 

Οι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. εργοδοτικϋσ οργανώςεισ του ϊρθρου 6 τησ παρούςασ 

διαγρϊφονται από αυτό: α)  με πρωτοβουλύα των ιδύων, β) με ενϋργειεσ τησ υπηρεςύασ, εφόςον 

περιϋλθει ςτην υπηρεςύα ςχετικό απόφαςη Δικαςτηρύου. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Γενικέσ Ρυθμίςεισ 

 

Άρθρο 10  

Φορήγηςη ςτοιχείων 

1. Οι ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ των εργαζομϋνων, οι ενώςεισ προςώπων τησ παρ.5 του ϊρθρου 3 

του ν.1876/1990 και οι οργανώςεισ των εργοδοτών, οι οπούεσ εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μητρώο 

υνδικαλιςτικών Οργανώςεων Εργαζομϋνων και Οργανώςεων Εργοδοτών του Τπουργεύου Εργαςύασ 

και Κοινωνικών Τποθϋςεων, καθώσ και μεμονωμϋνοι εργοδότεσ, δύνανται, για την ϊςκηςη των από 

τουσ ν. 1876/1990 και 1264/1982 δικαιωμϊτων τουσ και την ανταπόκριςό τουσ ςτισ αντύςτοιχεσ 

υποχρεώςεισ, να αιτηθούν τη χορόγηςη ςτοιχεύων και αντιγρϊφων αρχεύων από την υπηρεςύα, 

κατόπιν ειδικόσ προσ τούτο αιτόςεώσ τουσ μϋςω τησ πλατφόρμασ και εφόςον αποδεικνύουν ειδικό 

ϋννομο ςυμφϋρον. Η αύτηςη εξετϊζεται από την υπηρεςύα και εφόςον πληρούνται οι όροι, 

χορηγούνται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ πλατφόρμασ, τα ζητούμενα ςτοιχεύα ό μϋροσ αυτών. ε κϊθε 

περύπτωςη, δεν επιτρϋπεται η χορόγηςη οποιουδόποτε ςτοιχεύου αφορϊ τισ οικονομικϋσ 

καταςτϊςεισ αυτών.  

2. Οι υπηρεςύεσ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων δύνανται να ϋχουν πρόςβαςη 

ςτο περιεχόμενο του Μητρώου προκειμϋνου να εκπληρώςουν ταςςόμενη από το νόμο υποχρϋωςό 

τουσ όπωσ, ενδεικτικϊ,  κατϊ τη διαδικαςύα διαπύςτωςησ ότι ςυλλογικό ρύθμιςη εργαςύασ δεςμεύει 

όδη εργοδότεσ, που απαςχολούν ποςοςτό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομϋνων του κλϊδου ό του 

επαγγϋλματοσ. Για το λόγο αυτό, ϋπειτα από αύτηςη των υπηρεςιών αυτών προσ την αρμόδια 

υπηρεςύα του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων, χορηγεύται δικαύωμα διαρκούσ, 

διαβαθμιςμϋνησ ειςόδου ςτην πλατφόρμα του Μητρώου προκειμϋνου να εύναι δυνατό, 

αποκλειςτικϊ, η ϊντληςη ςτοιχεύων και αντιγρϊφων αρχεύων από το Μητρώο, για την εκτϋλεςη των 

νομύμων αρμοδιοτότων τουσ. Οι υπηρεςύεσ, ςτισ οπούεσ χορηγεύται δικαύωμα ειςόδου, καθύςτανται 

εφεξόσ κατϊ νόμο υπεύθυνεσ για οποιαδόποτε περαιτϋρω επεξεργαςύα των τηρούμενων ςτοιχεύων 

και αρχεύων. 

3. Συχόν υποβολό αύτηςησ χορόγηςησ ςτοιχεύων από φυςικό πρόςωπο, μϋλοσ ό μη οργϊνωςησ 

εργαζομϋνων ό εργοδοτών, απορρύπτεται από την υπηρεςύα ωσ απαρϊδεκτη. Η πρόςβαςη αυτών 
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των προςώπων ςε ςτοιχεύα και δεδομϋνα που αφορούν ςτισ οργανώςεισ των εργαζομϋνων ό των 

εργοδοτών ό των ενώςεων προςώπων, πραγματοποιεύται με τουσ υφιςτϊμενουσ, ϋωσ την ϋκδοςη 

τησ παρούςασ, τρόπουσ, ότοι μϋςω των δικαςτικών υπηρεςιών ό των ύδιων των οργανώςεων. 

 

Άρθρο 11  

Δημοςιότητα ςτοιχείων 

Από τα τηρούμενα ςτο Μητρώο υνδικαλιςτικών Οργανώςεων Εργαζομϋνων και Οργανώςεων 

Εργοδοτών  ςτοιχεύα, εξϊγεται και δημοςιεύεται ϊπαξ ετηςύωσ και ϋωσ τισ 15 Υεβρουαρύου, ετόςια 

απολογιςτικό Αναφορϊ- Έκθεςη ςτατιςτικών δεδομϋνων. Η Αναφορϊ – Έκθεςη δημοςιεύεται ςτον 

ιςτότοπο του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων. 

 

Άρθρο 12 

Προςταςία δεδομένων προςωπικού χαρακτήρα 

Σα ςτοιχεύα και αρχεύα, τα οπούα ειςϊγονται ςτο Γενικό Μητρώο, διατηρούνται ςτην Γενικό 

Γραμματεύα Εργαςύασ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων, τηρουμϋνων όλων των 

απαιτούμενων κανόνων προςταςύασ των προςωπικών δεδομϋνων, που περιλαμβϊνοντα ςε αυτό. Η 

Γενικό Γραμματεύα Εργαςύασ αποτελεύ τον υπεύθυνο για την επεξεργαςύα τουσ. Όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορεύσ λαμβϊνουν τα απαιτούμενα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα για τη διαςφϊλιςη 

τησ προςταςύασ των δεδομϋνων των υποκειμϋνων. 

 

Άρθρο 13  

Έναρξη ιςχύοσ 

Η παρούςα απόφαςη ιςχύει από 1.1.2022 . 

Η απόφαςη αυτό να δημοςιευθεύ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ. 

 

Εςωτερικό Διανομό : 

1) Γραφεύο Τπουργού Εργαςύασ 
& Κοινωνικών Τποθϋςεων,  
κ. Κ. Φατζηδϊκη  

2) Γραφεύο Γενικόσ Γραμματϋωσ  
Εργαςύασ, κ. Άν. τρατινϊκη 

3) Γραφεύο προώςταμϋνου Γενικόσ Δ/νςησ 
Εργαςιακών χϋςεων, Τγεύασ και 
Αςφϊλειασ ςτην Εργαςύα & Ενταξησ 
ςτην Εργαςύα, κ. Κ. Αγραπιδϊ, 

4) Δ8/Ι/Κ.Υ. 
 
 

Ο Τπουργόσ Εργαςίασ, 
και Κοινωνικών Τποθέςεων 

 
 

Κωνςταντίνοσ Φατζηδάκησ 

 


