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I. ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Η παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης & ∆ιαιτησίας ετών  2007 και 
2008 (έως και 30-9-2008) 

Κατά το έτος 2007 ο Οργανισµός χειρίσθηκε  178 αιτήσεις, για παροχή υπηρεσιών, 

µεσολάβησης και διαιτησίας, προσωπικού ασφαλείας και δηµοσίου διαλόγου.  

Ειδικότερα: 

• 106 αφορούν υποθέσεις Μεσολάβησης του Ν. 1876/90   

• 54  αφορούν υποθέσεις ∆ιαιτησίας (Ν. 1876/90) 

• 7   αφορούν υποθέσεις Μεσολάβησης για  Προσωπικό Ασφαλείας (Ν. 2224/94) 

• 11 αφορούν υποθέσεις ∆ηµοσίου ∆ιαλόγου ( Ν. 2224/94) 

 

Κατά το έτος 2008  ο Οργανισµός  χειρίσθηκε  247 αιτήσεις, για παροχή υπηρεσιών 

µεσολάβησης και διαιτησίας, προσωπικού ασφαλείας και δηµοσίου διαλόγου.  

Ειδικότερα: 

• 159  αφορούν υποθέσεις Μεσολάβησης του Ν. 1876/90   

• 68   αφορούν υποθέσεις ∆ιαιτησίας (Ν. 1876/90) 

• 5    αφορούν υποθέσεις Μεσολάβησης για  Προσωπικό Ασφαλείας (Ν. 2224/94) 

• 15  αφορούν υποθέσεις ∆ηµοσίου ∆ιαλόγου ( Ν. 2224/94) 
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Α. Κατανοµή των υποθέσεων κατά είδος συλλογικής ρύθµισης (Ν. 1876/90) 

Πίνακας 1 

 

Είδος συλλογικής 

ρύθµισης 

Υποθέσεις        
Μεσολάβησης 

Υποθέσεις 
∆ιαιτησίας 

Σύνολον 
υποθέσεων Μ-∆ 

 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Κλαδικές  

� εθνικές 

� τοπικές 

35 

28 

7 

51 

44 

7 

18 

13 

5 

22 

18 

4 

53 

41 

12 

73 

62 

11 

Οµοιοεπαγγελµατικές  

� εθνικές 

� τοπικές 

35 

22 

13 

49 

29 

20 

23 

17 

6 

24 

13 

11 

58 

39 

19 

73 

42 

31 

Επιχειρησιακές 36 59 13 22 49 81 

      Σύνολο 106 159 54 68 160 227 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα όσον αφορά τη διάρθρωση 

των υποθέσεων µεσολάβησης και διαιτησίας στον Ο.ΜΕ.∆..: 

� Για το έτος 2007 οι οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές ρυθµίσεις καταλαµβάνουν 

την 1η θέση, οι κλαδικές την 2η ενώ  οι επιχειρησιακές περιορίζονται στην 3η .  

� Για το έτος 2008 (µέχρι 30-9-2008) οι επιχειρησιακές συλλογικές ρυθµίσεις 

καταλαµβάνουν την 1η θέση και ακολουθούν οι κλαδικές και οι 

οµοιοπεγγελµατικές µε ίσο αριθµό. 

Προκειµένου όµως να έχουµε µια καλύτερη εικόνα για τη συµµετοχή του Ο.ΜΕ.∆. στο όλο 

σύστηµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στη χώρα µας, θα πρέπει τα στοιχεία του 

ανωτέρω πίνακα 1 να µελετηθούν σε συνδυασµό  µε τα στοιχεία του πίνακα 8 που αφορούν 

το σύνολο των συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ και ∆.Α) σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου 

παρατηρούµε ότι για το έτος 2007 οι επιχειρησιακές ρυθµίσεις καταλαµβάνουν την 1η θέση, 

οι κλαδικές την 2η, ενώ οι  οµοιοεπαγγελµατικές περιορίζονται στην 3η θέση. Οµοίως και το 

έτος 2008. Ειδικότερα: 

Για το έτος 2007 

� Επί συνόλου 209 επιχειρησιακών συλλογικών ρυθµίσεων σε επίπεδο χώρας, το 

17%  προσέφυγε στον Ο.ΜΕ.∆. και εξ αυτού του ποσοστού, το 36% κατέληξε 

στη διαιτησία  
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� Επί συνόλου 92 κλαδικών συλλογικών ρυθµίσεων σε επίπεδο χώρας, το 38%  
προσέφυγε στον Ο.ΜΕ.∆. και εξ αυτού του ποσοστού, το 51% κατέληξε στη 

διαιτησία και  

� Επί συνόλου 60 οµοιοεπαγγελµατικών συλλογικών ρυθµίσεων σε επίπεδο χώρας, 

το 58 %  προσέφυγε στον Ο.ΜΕ.∆. και εξ αυτού του ποσοστού, το 66% κατέληξε 

στη διαιτησία. 

Για το έτος 2008 

� Επί συνόλου 178 επιχειρησιακών συλλογικών ρυθµίσεων σε επίπεδο χώρας, 

έχουν υποβληθεί στον Ο.ΜΕ.∆. 59 αιτήσεις. 

� Επι συνόλου 114 κλαδικών συλλογικών ρυθµίσεων σε επίπεδο χώρας έχουν 

υπολβηθεί στον Ο.ΜΕ.∆. 51 αιτήσεις και  

� Επι συνόλου 40 οµοιοεπαγγελµατικών συλλογικών ρυθµίσεων σε επίπεδο χώρας 

έχουν υποβληθεί στον Ο.ΜΕ.∆. 24 αιτήσεις. 

Σηµείωση: Ποσοστοποίηση των παραπάνω αριθµητικών στοιχείων δεν είναι δυνατή για το 

έτος 2008 διότι οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν και τα εξής: 

• Οι οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές ρυθµίσεις σε επίπεδο χώρας φθίνουν σε σχέση 

µε τα λοιπά είδη συλλογικών ρυθµίσεων (κλαδικές και επιχειρησιακές) και  

κατέχουν την 3η θέση. 

• Από τις οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές ρυθµίσεις έτους 2007 προσέφυγε στην 

διαιτησία το 66%  ενώ για το 2008 προσέφυγε στη διαιτησία το 48%. 

• Από τις κλαδικές συλλογικές ρυθµίσεις κατά µεν το έτος 2007 προσέφυγε στην 

διαιτησία το 51% κατά δε το 2008 το 43%. 

• Από τις επιχειρησιακές συλλογικές ρυθµίσεις το έτος 2007 προσέφυγε στην 

διαιτησία το 36% και το 2008 το 37%. 
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Β. Κατανοµή των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. ανά Τοµέα (Ιδιωτικός – ∆ηµόσιος) 

Πίνακας 2 

 

Τοµέας Υποθέσεις 
Μεσολάβησης 

Υποθέσεις              
∆ιαιτησίας 

2007 2008 2007 2008 

• Ιδιωτικός τοµέας  83 128 43 49 

• ∆ηµόσιος τοµέας  15 17 8 10 

• Ευρύτερος 
δηµόσιος τοµέας 

8 14 3 9 

Γενικό Σύνολο 106 159 54 68 

 

Ο κύριος όγκος των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. αφορά τον ιδιωτικό τοµέα. Ειδικότερα, 

σε ένα σύνολο 106 υποθέσεων µεσολάβησης του 2007  ο ιδιωτικός τοµέας καλύπτει 

ποσοστό 78%, το ∆ηµόσιο 14% και ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας 8%. Από τις 106 αιτήσεις 

µεσολάβησης που υπεβλήθησαν το 2007 στη ∆ιαιτησία προωθήθηκε το 52% για τον Ιδιωτικό 

τοµέα , το 53% για το ∆ηµόσιο τοµέα και το 37 % για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

Για το έτος 2008 σε ένα σύνολο 159 υποθέσεων µεσολάβησης ο ιδιωτικός τοµέας 

καλύπτει το 80% το ∆ηµόσιο το 11% και ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας το 9%. Από τις 159 

αιτήσεις µεσολάβησης που υπεβλήθησαν το 2008 στη ∆ιαιτησία προωθήθηκε το 38% για τον 

Ιδιωτικό τοµέα, το 59% για το ∆ηµόσιο τοµέα και το 64 % για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

 

Γ.  Αριθµός Σ.Σ.Ε. και ∆.Α. ανά είδος συλλογικής ρύθµισης ετών 2007 και 2008  

 Στους πίνακες 3α και 3β  που ακολουθούν καταγράφεται αναλυτικά ο αριθµός των 

συλλογικών συµβάσεων (υπογραφή από το σύνολο των συµβαλλοµένων οργανώσεων ή/και 

µε ορισµένες από αυτές) που υπεγράφησαν στον Ο.ΜΕ.∆. κατά τα έτη 2007 και 2008, τόσο 

σε επίπεδο µεσολάβησης όσο και κατά την διαδικασία της διαιτησίας, καθώς και ο αριθµός 

των διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθησαν. Τα στοιχεία ταξινοµούνται περαιτέρω ανά είδος 

συλλογικής ρύθµισης (κλαδική, οµοιεπαγγελµατική, επιχειρησιακή) και επίπεδο (εθνικό, 

τοπικό).  
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Πίνακας 3α 

ΕΙ∆ΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

    ΕΤΟΥΣ 2007 

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Σ.Σ.Ε. Σ.Σ.Ε. 
µε ορισµένες 
οργανώσεις 

∆.Α. Σ.Σ.Ε. 
κατά τη 
διαιτησία 

**             
Σ.Σ.Ε + ∆.Α. 

Κλαδική Εθνική 15 1 12 1 0 

Κλαδική Τοπική 2 1 4 0 0 

Οµοιοπαγγελµατική 

Εθνική 

6 1 16 1 0 

Οµοιοπαγγελµατική 

Τοπική 

4 0 3 2 1 

Επιχειρησιακή 16 0 10 3 0 

Σύνολο 43 3 45 7 1 

**  Σηµειώνεται ότι σε µία υπόθεση ∆ιαιτησίας υπεγράφη Σ.Σ.Ε. µεταξύ τους  

Πίνακας 3β 

ΕΙ∆ΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

    ΕΤΟΥΣ 2008 

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Σ.Σ.Ε. Σ.Σ.Ε. 
µε ορισµένες 
οργανώσεις 

∆.Α. Σ.Σ.Ε. 
κατά τη 
διαιτησία 

**             
Σ.Σ.Ε + ∆.Α. 

Κλαδική Εθνική 13 2 9 2  

Κλαδική Τοπική 3 0 3 1  

Οµοιοπαγγελµατική 

Εθνική 

11 1 7 1 1 

Οµοιοπαγγελµατική 

Τοπική 

3 1 10 1  

Επιχειρησιακή 16 0 7 1  

Σύνολο 46 4 36 6 1 

**  Σηµειώνεται ότι από τις 68 αιτήσεις ∆ιαιτησίας που έχουν υποβληθεί µέχρι 30-9-2008, οι 21 βρίσκονται σε 

εξέλιξη και 4 απερρίφθησαν  
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Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα 3α κατά το έτος 2007 υπεγράφησαν στο 

στάδιο της µεσολάβησης 46  Σ.Σ.Ε. ενώ στο στάδιο της διαιτησίας υπεγράφησαν 7 Σ.Σ.Ε., 

εκδόθηκαν 45 διαιτητικές αποφάσεις, και σε µία υπόθεση διαιτησίας υπεγράφη Σ.Σ.Ε. µε 

ορισµένες εργοδοτικές οργανώσεις και  εκδόθηκε διαιτητική απόφαση για τις υπόλοιπες 

εργοδοτικές οργανώσεις.   

Για το έτος 2008, όπως προκύπτει από τον πίνακα 3β υπεγράφησαν στο στάδιο της 

µεσολάβησης 50  Σ.Σ.Ε. ενώ στο στάδιο της διαιτησίας υπεγράφησαν 6 Σ.Σ.Ε., εκδόθηκαν 36 

διαιτητικές αποφάσεις, και σε µία υπόθεση διαιτησίας υπεγράφη Σ.Σ.Ε. µε ορισµένες 

εργοδοτικές οργανώσεις και  εκδόθηκε διαιτητική απόφαση για τις υπόλοιπες εργοδοτικές 

οργανώσεις. 

 

∆.  Υποθέσεις Μεσολάβησης 

Για το έτος 2007  
Από τις 119 συνολικά αιτήσεις µεσολάβησης που υπεβλήθησαν στον Οργανισµό, 13 

τέθηκαν αρχείο, κατά κύριο λόγο διότι τα µέρη υπέγραψαν µεταξύ τους και εποµένως ο 

πραγµατικός αριθµός αιτήσεων που χειρίσθηκε  ο Οργανισµός ανέρχεται στις 106 υποθέσεις. 
Και οι 106 υποθέσεις  έχουν ολοκληρωθεί είτε µε υπογραφή Σ.Σ.Ε. ή µε έκδοση ∆.Α.. Με 

βάση τις περατωθείσες υποθέσεις το ποσοστό επιτυχούς κατάληξης της µεσολαβητικής 

προσπάθειας ανήλθε στο 43% (46 σσε: 106 περαιωθείσες υποθέσεις) 

 

Για το έτος 2008  
Από τις 165 συνολικά αιτήσεις µεσολάβησης που υπεβλήθησαν στον Οργανισµό, 6 

τέθηκαν αρχείο, κατά κύριο λόγο διότι τα µέρη υπέγραψαν µεταξύ τους και εποµένως ο 

πραγµατικός αριθµός αιτήσεων που χειρίσθηκε  ο Οργανισµός ανέρχεται στις 159 υποθέσεις. 
Από αυτές οι 93 ήδη  έχουν ολοκληρωθεί είτε µε υπογραφή Σ.Σ.Ε. ή µε έκδοση ∆.Α. και οι 

υπόλοιπες βρίσκονται σε εξέλιξη. Με βάση τις περατωθείσες υποθέσεις το ποσοστό 

επιτυχούς κατάληξης ανήλθε στο 61% (57σσε : 93 περατωθείσες υποθέσεις). 
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Πίνακας  4 

Στοιχεία εξέλιξης των 
υποθέσεων µεσολάβησης 

2007 2008 

• Υποθέσεις µεσολάβησης 
(ενεργείς)  

106 159 

• Υπογραφείσες  Σ.Σ.Ε.  46 50 

• Υποβολή προτάσεων 
µεσολάβησης 

63 62 

• Σ.Σ.Ε. που υπεγράφησαν µετά 
την υποβολή πρότασης 

21 17 

• Σ.Σ.Ε. που υπεγράφησαν χωρίς 
την υποβολή πρότασης 

25 33 

Το 2007 µόλις το 33% αξιοποίησε την µεσολαβητική πρόταση και υπέγραψε σ.σ.ε. 

ενώ ένα άλλο 54% υπέγραψε χωρίς πρόταση µεσολαβητή. Οι υπόλοιπες υποθέσεις κατά 

κύριο λόγο προωθήθηκαν στη διαιτησία είτε λόγω αποδοχής της πρότασης είτε λόγω 

άρνησης µεσολάβησης, είτε µε διακοπή της διαδικασίας µεσολάβησης και κοινή αίτηση 

προσφυγής στη διαιτησία.  

Το έτος 2008 µόλις το 27% αξιοποίησε την µεσολαβητική πρόταση ενώ ένα άλλο 

66% υπέγραψε χωρίς πρόταση. Οι υπόλοιπες υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. 

 

Ε.  Υποθέσεις ∆ιαιτησίας 

Κατά το έτος 2007 ο Οργανισµός δέχθηκε συνολικά 54 υποθέσεις διαιτησίας. Από 

τις 54 ενεργείς υποθέσεις διαιτησίας που χειρίσθηκε τελικά ο Οργανισµός, εκδόθηκαν 45 
∆ιαιτητικές Αποφάσεις,  υπεγράφησαν 7 Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (στο στάδιο της 

διαιτησίας), σε 1 υπόθεση εκδόθηκε ∆.Α. για ορισµένες οργανώσεις και υπεγράφη Σ.Σ.Ε. από 

ορισµένες άλλες. Επίσης σε µία υπόθεση υπεγράφη Σ.Σ.Ε. µεταξύ των µερών (εκτός 

 Ο.ΜΕ.∆). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα, οι διαιτητικές αποφάσεις αντιπροσωπεύουν 

για το έτος 2007 το 42,5% των ενεργών υποθέσεων για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης.  

Κατά το έτος 2008 ο Οργανισµός δέχθηκε συνολικά 68 υποθέσεις διαιτησίας. Από 

τις 68 ενεργείς υποθέσεις διαιτησίας που χειρίσθηκε τελικά ο Οργανισµός, εκδόθηκαν 36 
∆ιαιτητικές Αποφάσεις, υπεγράφησαν 6 Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (στο στάδιο της 

διαιτησίας) και σε 1 υπόθεση εκδόθηκε ∆.Α. για ορισµένες οργανώσεις και υπεγράφη Σ.Σ.Ε. 

από ορισµένες άλλες. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα, οι διαιτητικές αποφάσεις 

αντιπροσωπεύουν για το έτος 2008 το 22,5% των ενεργών υποθέσεων για παροχή υπηρεσιών 

µεσολάβησης ενώ 21 υποθέσεις είναι σε εξέλιξη και 4 απερρίφθησαν από τον ∆ιαιτητή. 
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Επισηµαίνεται ότι, επί του συνόλου των συλλογικών ρυθµίσεων σε πανελλαδικό 

επίπεδο, οι διαιτητικές αποφάσεις αντιπροσωπεύουν το µεν  2007 το 11,9% ενώ το  2008 το 

11,4% (βλ. συγκεντρωτικό πίνακα 8). 

Επίσης αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2007 είχαµε:   

• 5 κοινές αιτήσεις µεσολάβησης (1 κλαδική εθνική,1 οµοιοεπαγγελµατική τοπική 

και 3 επιχειρησιακές)  και 

• 2 κοινές αιτήσεις διαιτησίας (1 επιχειρησιακή, 1 οµοιοεπαγγελµατική εθνική). 

Το 2008 έχουµε:  

• 3 αιτήσεις µεσολάβησης µε πρωτοβουλία της εργοδοτικής πλευράς                             

( επιχειρησιακές),  

• 1 κοινή αίτηση µεσολάβησης ( επιχειρησιακή), 

• 1 αίτηση διαιτησίας µε πρωτοβουλία της εργοδοτικής πλευράς                             

(επιχειρησιακή) και 

• 2 κοινές αιτήσεις διαιτησίας ( κλαδικές εθνικές). 

 

Πίνακας 5 

Στοιχεία εξέλιξης των υποθέσεων 
διαιτησίας 

2007 2008 

• Υποθέσεις διαιτησίας (ενεργείς)  54 68 

• ∆ιαιτητικές αποφάσεις 45 36 

• Υπογραφείσες  Σ.Σ.Ε. κατά το 
στάδιο της διαιτησίας 

7 6 

• Σ.Σ.Ε. και ∆.Α 1 1 

Σηµείωση: Σε µία υπόθεση διαιτησίας το 2007 υπεγράφη Σ.Σ.Ε. µεταξύ των µερών εκτός Ο.ΜΕ.∆.. Το 2008               

4 αιτήσεις διαιτησίας απερρίφθησαν.  
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ΣΤ. Υποθέσεις Προσωπικού Ασφαλείας 

Κατά το έτος 2007 ο Οργανισµός χειρίσθηκε επτά (7) υποθέσεις εκ των οποίων οι 2 

έληξαν θετικά (ποσοστό 22%), και οι 5 αρνητικά.  

Κατά το έτος 2008 ο Οργανισµός χειρίσθηκε πέντε (5) υποθέσεις εκ των οποίων οι 2 

έληξαν θετικά (ποσοστό 40%), και οι 3 αρνητικά.  

Σηµειώνεται ότι οι υποθέσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν κυρίως επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας και µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητους 

τοµείς (∆.Ε.Η., Εταιρεία Υδρευσης – Αποχέτευσης Καλαµάτας, Ολυµπιακή Αεροπορία, 

ΕΘΕΛ, Deutsche Lufthansa AG, Αγροτική Τράπεζα κ.λπ.).  

 

Ζ.  Υποθέσεις ∆ηµοσίου ∆ιαλόγου 

Κατά το έτος 2007 από τις έντεκα (11) υποθέσεις δηµοσίου διαλόγου που χειρίσθηκε 

ο Ο.ΜΕ.∆., δύο (2), είχαν θετική κατάληξη (ποσοστό 18%). Κατά το έτος 2008 από τις 

δεκαπέντε  (15) υποθέσεις δηµοσίου διαλόγου που χειρίσθηκε ο Ο.ΜΕ.∆., δύο (2), είχαν 

θετική κατάληξη (ποσοστό 13%), δηλαδή δεν πραγµατοποιήθηκε τελικώς η απεργία. 

Σηµειώνεται ότι, οι υποθέσεις δηµοσίου διαλόγου, αφορούν κυρίως ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα (Ελληνικά Πετρέλαια, ΤΡΑΜ, ∆ΕΗ, ΕΡΤ, ΟΤΕ κ.λπ). 

 

Η.  Κατανοµή των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. κατά επίπεδο ισχύος ετών              
2007 και 2008 

Στους πίνακες 6α και 6β  που ακολουθούν εµφανίζεται η κατανοµή των υποθέσεων σε 

εθνικό, τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο για το σύνολο των 160 υποθέσεων, οι οποίες 

εξελίχθησαν το 2007 και για το σύνολο των 227 υποθέσεων, οι οποίες εξελίχθησαν το 2008 

(ν. 1876/90). 

Πίνακας 6α  

Ετος 2007  Ποσοστό 

• Εθνικό επίπεδο    (κλαδικές + οµοιοεπαγγελµατικές ) 80 50% 

• Τοπικό επίπεδο   (κλαδικές + οµοιοεπαγγελµατικές)  31 19,4% 

• Επιχειρησιακό επίπεδο 49 30,6% 

Γενικό Σύνολο 160 100% 
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Πίνακας 6β 

Έτος 2008   Ποσοστό 

• Εθνικό επίπεδο    (κλαδικές + οµοιοεπαγγελµατικές ) 104 45,8% 

• Τοπικό επίπεδο   (κλαδικές + οµοιοεπαγγελµατικές)  42 18,5% 

• Επιχειρησιακό επίπεδο 81 35,7% 

Γενικό Σύνολο 227 100% 

 

 

Η.  Κατανοµή των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. κατά γεωγραφική περιφέρεια ετών 
2007 και 2008 

Στους πίνακες 7α και 7β για τα έτη 2007 και 2008 αντίστοιχα εµφανίζεται η γεωγραφική 

κατανοµή των υποθέσεων µεσολάβησης και διαιτησίας, σε τοπικό επίπεδο, µε αναφορά στις 

πόλεις και κατά αύξοντα αριθµό υποθέσεων. 

Πίνακας 7α  (Για το έτος 2007) 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ              
(όλης της χώρας) 

94   

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 30 (Ν.Αττικής 30)  

Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 10 ( Θεσσαλονίκη 9, Καβάλα 1)  

ΚΡΗΤΗ 15 (Χανιά 4, Ηράκλειο 8, Λασίθι 3)  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 (Πάτρα 2, Λουτράκι 3)  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2 (Βόλος 2)  

ΗΠΕΙΡΟΣ 2 (Ιωάννινα 2)  

ΘΡΑΚΗ 1 (Ξάνθη 1)  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 (Κέρκυρα 1)  

Σύνολο  160   

 



Απολογισµος έργου Ο.ΜΕ.∆. 2007-2008 13 

 

Πίνακας 7β   

(Για το έτος 2008) 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ              
(όλης της χώρας) 

115  

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 62 (Ν. Αττικής 60, Λαµία 1, Θήβα 1) 

Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 14 (Θεσσαλονίκη 13, Καβάλα 1) 

ΚΡΗΤΗ 20 (Χανιά 4, Ηράκλειο 10, Λασίθι 6) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 7 (Πάτρα 5, Λουτράκι 1, Αίγιο 1)  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2 (Βόλος 2) 

ΗΠΕΙΡΟΣ 2 (Ιωάννινα 2) 

ΘΡΑΚΗ 2 (Ξάνθη 3) 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 3 (Ρόδος 2, Κως 1) 

Σύνολο 227  
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Ι.   Συγκεντρωτικά στοιχεία συλλογικών ρυθµίσεων  σε πανελλαδικό επίπεδο                 
(1961-2008) 

Ο πίνακας 8 που ακολουθεί περιλαµβάνει στοιχεία του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας και του Ο.ΜΕ.∆. και δίδει την ετήσια αναλυτική εικόνα των 

συλλογικών ρυθµίσεων ανά είδος, σε επίπεδο χώρας. 

 

Πίνακας 8 

Ετος ΕΓΣΣΕ Εθνικές 

Οµοιοεπ. 

Τοπικές 

Οµοιοεπ. 

Ειδικές Κλαδικές 

Εθν.+Τοπ. 

Επιχ/σιακές ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ+

∆Α 

% 

ΣΣΕ 

% 

∆.Α. 

1961 1  12 21 36  14 19     63 40 103 61,2 38,8 

1962 2  14 12 19  35 18     70 30 100 70 30 

1963   10 24 31  20 24     61 48 109 56 44 

1964  1 27 27 21  29 32     77 60 137 56,2 43,8 

1965 1  21 30 59  40 29     121 69 190 63,7 36,3 

1966   28 29 40  37 39     105 68 173 60,7 39,3 

1967 1  10 24 26  26 15     63 39 102 61,8 38,2 

1968 2 1 14 38 24  23 32     63 71 134 47 53 

1969   13 33 16  21 17     50 50 100 50 50 

1970  1 20 22 3  30 20     53 43 96 55,2 44,8 

1971   17 33 7  22 19     46 52 98 46,9 53,1 

1972   44 19 11  33 18     88 37 125 70,4 29,6 

1973   47 25 18  93 28     158 53 211 74,9 25,1 

1974   21 44 15  34 29     70 73 143 49 51,1 

1975 3  30 59 13  85 48     131 107 238 55 45 

1976  1 30 52 24  90 40     144 93 237 60,8 39,2 

1977 1 1 29 80 15  101 70     146 151 297 49,2 50,8 

1978   37 65 14  115 131     166 196 362 45,9 54,1 

1979  2 42 94 15  116 126     173 222 395 43,8 56,2 

1980  1 56 112 25  140 159     221 272 493 44,8 55,2 

1981   54 130 26  153 170     233 300 533 43,7 56,3 

1982  1 70 141 42  188 52     300 194 494 60,7 39,3 

1983   9 46 8  40 25     57 71 128 44,5 55,5 

1984 1  47 170 22  182 79     252 249 501 50,3 49,7 

1985 1  51 103 29  194 45     275 148 423 65 35 

1986 1  18 43 7  18 16     44 59 103 42,7 57,3 

1987  1 21 41 11  44 19     76 61 137 55,5 44,5 
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1988 1  83 43 28  98 18     210 61 271 77,5 22,5 

1989 1  90 63 24  161 33     276 96 372 74,2 25,8 

1990 1  65 41 20 18   46 34 53 9 185 102 287 64,5 35,5 

1991 1  37 30 35 20   89 25 125 12 287 87 374 76,7 23,3 

 

Έναρξη λειτουργίας Ο.ΜΕ.∆. 

Ετος ΕΓΣΣΕ Εθνικές 

Οµοιοεπ. 

Τοπικές 

Οµοιοεπ. 

Ειδικές Κλαδικές 

Εθν.+Τοπ. 

Επιχ/σιακές ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ ∆Α ΣΣΕ+

∆Α 

%ΣΣΕ %∆.Α

. 

1992   28 12 14 5   66 8 63 7 171 32 203 84,2 15,8 

1993 1  50 11 26 2   98 15 105 2 280 30 310 90,3 9,7 

1994 1  44 14 26 2   99 17 117 4 287 37 324 88,6 11,4 

1995 1  41 14 25 4   64 13 108 2 239 33 272 87,9 12,1 

1996 1  46 16 20 6   76 18 242 3 385 43 428 90 10,1 

1997   44 14 25 8   69 96 143 4 281 52 333 84,4 15,6 

1998 1  51 13 16 10   87 28 137 7 292 58 350 83,4 16,6 

1999   23 20 18 9   70 19 115 3 228 51 279 81,7 18,3 

2000 1  54 15 22 4   98 17 122 6 297 42 339 87,6 12,4 

2001   34 12 24 1   60 22 146 5 263 40 303 86,8 13,2 

2002 2  43 19 32 6   96 20 175 11 348 56 404 86,1 13,8 

2003 - - 28 25 26 8   52 26 168 5 274 64 338 81.1 18.9 

2004 1 - 37 16 43 4   101 22 216 10 398 52 450 88,4 11,6 

2005 - - 37 18 24 8   84 15 234 20 379 61 440 86,2 13,8 

2006 1 - 42 17 34 6   100 24 224 7 401 54 455 88,1 11,9 

2007 - - 23 14 20 3   73 19 202 7 318 43 361 88,1 11,9 

2008 1  27 10 1 2   97 17 169 9 295 38 333 88,5 11,4 

 

Από την ανάλυση των πιο πάνω συγκεντρωτικών στοιχείων για τις συλλογικές 

ρυθµίσεις, στον Πίνακα 8, παρατηρούνται τα εξής: 

α) Οι επιχειρησιακές ρυθµίσεις συνεχίζουν να καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό των 

συλλογικών συµβάσεων που υπογράφονται κατ’ έτος, β) οι κλαδικές παρά την µείωση που 

εµφανίζουν κατά τα έτη 2007 και 2008 έχουν σταθερά το προβάδισµα από το 1992 έναντι 

των οµοιοεπαγγελµατικών, που ήταν άλλωστε το επιδιωκόµενο από το ν. 1876/90 και γ) 

σταθερή πτωτική τάση του αριθµού των διαιτητικών αποφάσεων από την έναρξη ισχύος του 

ν. 1876/90.  
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Επισηµαίνεται ότι, από το σύνολο των 361 συλλογικών ρυθµίσεων σε πανελλαδικό 

επίπεδο για το έτος 2007, όπως καταγράφονται ανά είδος συλλογικής ρύθµισης στον 

ανωτέρω πίνακα 8, ο Ο.ΜΕ.∆. χειρίσθηκε 160 συλλογικές ρυθίσεις (44%). Για δε το έτος 

2008 επί συνόλου 333 συλλογικών ρυθµίσεων ο Ο.ΜΕ.∆. χειρίστηκε 227 ( 68%). 

Σηµείωση: Στους πίνακες που ακολουθούν στο Παράρτηµα Ι παρουσιάζονται αναλυτικά στατιστικά 

στοιχεία, τόσο για τις υποθέσεις Μεσολάβησης & ∆ιαιτησίας µε βάση το νόµο 1876/90, όσο και για τις υποθέσεις 

καθορισµού προσωπικού ασφαλείας και δηµοσίου διαλόγου µε βάση το νόµο 2224/94. 

 

II.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.∆. 

Ο Οργανισµός εκτιµώντας την αναγκαιότητα ανάπτυξης συµπληρωµατικών 

διαδικασιών, έχει εντάξει στο αναπτυξιακό του πρόγραµµα µιά σειρά από δραστηριότητες µε 

βασικό σκοπό την αναβάθµιση των υπηρεσιών Μεσολάβησης & ∆ιαιτησίας. Για την επίτευξη 

του πρωταρχικού αυτού σκοπού ο Ο.ΜΕ.∆. επεξεργάζεται ένα πρόγραµµα ενηµέρωσης, 

τεκµηρίωσης και κυκλοφορίας πληροφοριών µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

διαπραγµατευοµένων και την υποβοήθηση των εµπειρογνωµόνων που αναλαµβάνουν να τους 

υποστηρίξουν. Στο σηµείο αυτό δεν έκανε τίποτα άλλο από το να αξιοποιήσει την εµπειρία 

της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία µε ιδιαίτερη έµφαση τονίζει ότι η οποιαδήποτε 

βελτίωση του κλίµατος εργασιακών σχέσεων και ιδιαίτερα των συλλογικών εργασιακών 

σχέσεων περνά µέσα από µια µακρόπνοη προσπάθεια εκπαίδευσης και ενηµέρωσης όλων 

όσων συµµετέχουν στις αντίστοιχες διαδικασίες. 

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαία: 

Η ανάπτυξη µιας σειράς δραστηριοτήτων, οι οποίες κατά τον ιδρυτικό νόµο του 
Οργανισµού, συνιστούν ένα σύνολο συµπληρωµατικών λειτουργιών που πλαισιώνει την 
κύρια αρµοδιότητα του Ο.ΜΕ.∆. (νέες υπηρεσίες) 

Οι βασικοί άξονες είναι: 

• Εκπαιδευτική δραστηριότητα (εξειδικευµένα και ενηµερωτικά σεµινάρια σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο). 

• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και σύνδεσή της µε φορείς και οργανισµούς του 

εσωτερικού και εξωτερικού. 

• Εκδόσεις:  

o Ενηµέρωση και εµπλουτισµός της κωδικοποίησης των συλλογικών 

ρυθµίσεων, κώδικες πρακτικής, νοµολογία Ελληνικών ∆ικαστηρίων και 

Επιτροπών σε θέµατα συλλογικών διαπραγµατεύσεων, συλλογικών 

συµβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων. 
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• Τεχνική στήριξη των Μερών και των Μεσολαβητών - ∆ιαιτητών ως ακολούθως: 

� δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε τους όρους των συλλογικών ρυθµίσεων µε βάση 

το έργο της κωδικοποίησης, 

� εξειδικευµένο πρόγραµµα µε την εξέλιξη των αποδοχών των συλλογικών 

ρυθµίσεων, 

� έκδοση σε µορφή οπτικού δίσκου (CD-ROM), των σηµαντικότερων συλλογικών 

ρυθµίσεων και την ενσωµάτωση ενός εξειδικευµένου πληροφοριακού εργαλείου, το 

«θησαυρό» µισθών, επιδοµάτων και παροχών και  

� παρουσίαση των πιο σηµαντικών συλλογικών ρυθµίσεων (κείµενα, πίνακες 

αποδοχών και κωδικοποίηση) στην ηλεκτρονική σελίδα του Οργανισµού. 

• Ανάπτυξη ερευνητικής-µελετητικής δραστηριότητας στο γνωστικό αντικείµενο του 

Οργανισµού και  

• Ανάπτυξη συνεργασιών µε αντίστοιχους προς εµάς οργανισµούς (ΑCAS, ∆.Γ.Ε. κ.λπ.) 

 

 
1.  Εκπαίδευση:  Προγράµµατα επιµόρφωσης στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Περιφέρεια      

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Στον  ετήσιο Απολογισµό ∆ράσεως του Ο.ΜΕ.∆., έτους 2006,  σας ενηµερώσαµε για 

την επιµορφωτική δραστηριότητα του Οργανισµού, κατά την περίοδο: Απρίλιος 2006 έως και 

Μάρτιος 2007. 

Στον παρόντα Απολογισµό ετών 2007 – 2008, σας παρουσιάζουµε την επιµορφωτική 

δραστηριότητα του Ο.ΜΕ.∆., κατά το διάστηµα : Μάιος 2007 – Σεπτέµβριος 2008. 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών µας δραστηριοτήτων εκ µέρους των συµµετεχόντων 

σε αυτές, περιλαµβάνει και  χρήσιµες παρατηρήσεις και υποδείξεις  των αναγκών που 

αισθάνονται ότι έχουν για επιµόρφωση σε διάφορα θέµατα.  Επίσης, κατά πάγια τακτική 

λαµβάνονται υπόψη προτάσεις για διοργάνωση επιµορφωτικών εκδηλώσεων, που 

υποβάλλονται από : 

α)  τις Τριτοβάθµιες Οργανώσεις 

β)  τις µεµονωµένες ∆ευτεροβάθµιες Οργανώσεις 

γ)  τα Μέλη του Σώµατος Μεσολαβητών-∆ιαιτητών 

προκειµένου να σχεδιασθεί το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης/Επιµόρφωσης και Ενηµέρωσης του 

Οργανισµού, από τα Μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία, στη 

συνέχεια δε να υποβληθεί προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προτού επιχειρηθεί 

εφαρµογή του. 
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 Οι πληροφορίες που συγκεντρώσαµε από τις παραπάνω πηγές, µας οδήγησαν να 

εµπλουτίσουµε τη θεµατολογία των εκπαιδευτικών µας προγραµµάτων και να επιδιώξουµε 

ανταπόκριση του Οργανισµού στο αίτηµα παρουσίασης και συζήτησης επίκαιρων θεµάτων, 

οικονοµικών προβληµατισµών και εξελίξεων στις Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Στο κείµενο που ακολουθεί θα αναφερθούµε συνοπτικά  στις µορφές των 

εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Οργανισµός, στα κριτήρια σχεδιασµού του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος, στο πλήθος των σεµιναρίων που πραγµατοποιήθηκαν, κατά 

είδος, κατά την περίοδο : Μάιος 2007 – Σεπτέµβριος 2008 και θα κλείσουµε µε αναφορά στα 

επόµενα βήµατα. 

 

Ι.   Μορφές εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 

Ο Ο.ΜΕ.∆. διοργανώνει τριών µορφών επιµορφωτικές εκδηλώσεις, µε διαφορετικό 

στόχο εκάστη. Η τακτική αυτή ανάγεται σε βάθος χρόνου και τα αποτελέσµατά της έχουν 

δικαιώσει τις επιλογές του Οργανισµού. Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις επιµορφωτικού 

χαρακτήρα έχουν ως κατωτέρω : 

 

 Α.   Εσωτερικά Σεµινάρια 

Τα Σεµινάρια αυτά έχουν σκοπό να προσφέρουν, σε µηνιαία βάση συνήθως, την 

ευκαιρία και τη δυνατότητα στους Μεσολαβητές- ∆ιαιτητές να συγκεντρώνονται και να 

συζητούν θέµατα κοινού επιστηµονικού και επαγγελµατικού τους ενδιαφέροντος, τα οποία 

έχουν σχέση και αναφέρονται σε ζητήµατα Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων και Συλλογικών 

Εργασιακών Σχέσεων. 

Οι στόχοι των επιµορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι, µεταξύ άλλων : 

α) Η ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών επί σηµαντικών υποθέσεων που έρχονται 

στον Ο.ΜΕ.∆. και παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες στον χειρισµό. Την παρουσίαση του 

θέµατος αναλαµβάνει ο Μεσολαβητής-∆ιαιτητής που έχει χειρισθεί την υπόθεση. Αυτό 

συµβαίνει, φυσικά, αφού έχει κλείσει η υπόθεση. Ακολουθεί  συζήτηση, κατά την οποία 

διευκρινίζονται κοµβικά σηµεία και τρόποι χειρισµού τους και µε τη συζήτηση επιδιώκεται 

ανατροφοδότηση επί των ενεργειών που έγιναν, ώστε όλοι να γίνονται κοινωνοί ιδεών και 

καλών χειρισµών, χρήσιµων για κάθε περίπτωση.  

β) Ο εµπλουτισµός του χαρτοφυλακίου νοµικών, οικονοµικών και κοινωνιολογικών 

γνωστικών παραµέτρων, που υποβοηθούν τη συλλογική διαπραγµάτευση και την επιθυµητή 

προσέγγιση των Μερών, για επιτυχή κατάληξη της διαφοράς. 

γ) Η συζήτηση-ενηµέρωση επί των εξελίξεων που αφορούν τις Συλλογικές 

∆ιαπραγµατεύσεις και επηρεάζουν τις Εργασιακές Σχέσεις, άµεσα ή έµµεσα, σε µια 

προσπάθεια δηµιουργίας ενός, κατ΄αρχήν κοινού τρόπου αντίληψης και αντιµετώπισης των 

ζητηµάτων που εγείρονται στα πεδία του συγκεκριµένου χώρου.  
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δ) Η διάχυση της επιστηµονικής γνώσης και των εµπειροτεχνικών προσεγγίσεων που 

επικρατούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και διεθνώς, έτσι ώστε η 

ανταπόκριση των Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών στο ρόλο τους να είναι πάντα η πλέον 

κατάλληλη και αποτελεσµατική. Αυτό επιτυγχάνεται και µε την ευκαιρία που προσφέρει ο 

Ο.ΜΕ.∆. στους επιστηµονικούς, κυρίως, συνεργάτες του να συµµετέχουν σε συναφή µε τα 

ενδιαφέροντα του ρόλου τους, συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού. 

Ιδιαίτερα για την περίοδο στην οποία αναφερόµαστε σκόπιµο είναι να σταθούµε λίγο 

περισσότερο στο γεγονός ότι, εντός του 2007 έγινε προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων 
(4) θέσεων  Μεσολαβητών. 

Η διαδικασία επιλογής ήταν αυστηρή και σύµφωνη µε τις προδιαγραφές και τους 

κανόνες εντοπισµού των πλέον καταλλήλων για το ρόλο υποψηφίων. Το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας επιλογής ήταν να προστεθούν στο Σώµα Μεσολαβητών- ∆ιαιτητών τέσσερα νέα 

αξιόλογα στελέχη. Βεβαίως, η οριστική ένταξή τους έγινε µετά το πέρας συµµετοχής τους σε 

απαιτητικό και πολύπλευρο Πρόγραµµα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς 
και κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στα κριτήρια αξιολόγησης της συνολικής τους επίδοσης 

και προσαρµογής στα νέα καθήκοντα. 

Τον σχεδιασµό του προγράµµατος  αρχικής εκπαίδευσης των νέων Μεσολαβητών 

ανέλαβε και εισηγήθηκε στο ∆.Σ. του Οργανισµού, η Επιτροπή Εκπαίδευσης. Ο σχεδιασµός 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς τα µέλη έκριναν ότι αυτός έγινε µε τρόπο 

που θα εξασφάλιζε την πλήρη ετοιµότητα των εκπαιδευοµένων νέων στελεχών.  

Η βαρύτητα που ο Οργανισµός έδωσε στην κατάλληλη προετοιµασία των νέων 

Μεσολαβητών και στην επάξια ως εκ τούτου αντικατάσταση των Μεσολαβητών-∆ιαιτητών 

που αποχώρησαν από το Σώµα, υποδηλώνει µε σαφήνεια το γεγονός ότι επικεφαλής, 
Συντονιστής και Υπεύθυνος για την πορεία και το αποτέλεσµα του εγχειρήµατος, ανέλαβε ο 

ίδιος ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.∆., κατόπιν οµόφωνης αποδοχής της πρότασης αυτής από τα 

Μέλη του ∆.Σ.. 

Παρακάτω, περιγράφονται οι εκπαιδευτικές ενέργειες, αφού επισηµάνουµε ότι η 

µεθοδολογία που ακολουθήθηκε συνολικά ήταν πρωτοπορειακή και καινοτόµος.  

Στο σηµείο αυτό θα επισηµάνουµε ότι δύο έµπειροι (αποχωρήσαντες) Μεσολαβητές 
– ∆ιαιτητές, οι οποίοι χαίρουν γενικής αναγνώρισης για τις άριστες υπηρεσίες που 

προσέφεραν στη διάρκεια της ενεργούς συµµετοχής τους στο έργο του Οργανισµού, 

ορίσθηκαν  ως Σύµβουλοι (Μέντορες) των ∆οκίµων Μεσολαβητών. Ρόλος και ευθύνη τους 

ήταν να παρακολουθούν από κοντά το πρακτικό µέρος της εκπαίδευσής τους και  να έχουν 

συχνές και τακτικές συναντήσεις µαζί τους, ατοµικά και σε µικρές οµάδες, ώστε να υπάρχει 

άνεση χρόνου και πλαισίου συµπεριφοράς, για να συζητούνται οι εµπειρίες, απορίες και 

απόψεις των νέων. Αυτό είχε ιδιαίτερη σηµασία όταν οι νέοι Μεσολαβητές µετείχαν  ως 

παρατηρητές, σε πραγµατικές περιπτώσεις Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, ώστε να έρχονται 

σε επαφή µε το έργο και να εντοπίζουν τους τρόπους χειρισµού των υποθέσεων από 

διαφορετικούς Μεσολαβητές – ∆ιαιτητές. 
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Η µεθοδολογία αυτή ωφέλησε τα µέγιστα τους νέους Μεσολαβητές, δεδοµένου ότι  

διευκόλυνε την απόκτηση εκ µέρους τους ρεαλιστικής  εικόνας, γενικά, για τις διαδικασίες 

της Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, καθώς και των εναλλακτικών, αλλά πάντοτε δόκιµων 

τρόπων, διαχείρισής τους. 

 Οι Μέντορες συνέβαλαν ώστε οι δόκιµοι Μεσολαβητές να εξοικειωθούν µε τη 

σύνταξη αναφορών, εκθέσεων και προτάσεων επίλυσης ζητηµάτων, διδάσκοντάς τους στην 

ουσία, πώς µε την έκθεσή τους και τις προτάσεις τους θα δώσουν σαφείς και εφαρµόσιµες 

λύσεις, σεβαστές και αξιόπιστες, διατυπωµένες σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζονται 

κατά το µεσολαβητικό έργο.  

Επίσης, οι ∆όκιµοι Μεσολαβητές µετείχαν ως παρατηρητές στις παντός είδους 

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του Οργανισµού, ώστε να εξοικειώνονται µε προβλήµατα, στάσεις, 

συµπεριφορές και πλαίσια αναφοράς, όλα σηµαντικά για την άσκηση του ρόλου τους. Κοντά 

τους βρίσκονταν πάντα οι Σύµβουλοι, έτοιµοι να συζητήσουν, εξηγήσουν, υποστηρίξουν την 

προσπάθεια τους για ένταξη στο νέο περιβάλλον. 

Στο αµιγώς εκπαιδευτικό σκέλος της προετοιµασίας των ∆όκιµων Μεσολαβητών, 

πρέπει ξεχωριστά να αναφέρουµε τα παρακάτω σεµινάρια: 

α) «Τεχνικές Αποτελεσµατικών ∆ιαπραγµατεύσεων–Τεχνικές Επικοινωνίας»,  

2-4/11/2007. Το σεµινάριο πραγµαστοποιήθηκε από εξωτερικό Σύµβουλο –

Εκπαιδευτή. Στο σεµινάριο αυτό, εκτός των τεσσάρων νέων Μεσολαβητών, έλαβαν µέρος 

και Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και ένας αριθµός έµπειρων Μεσολαβητών-

∆ιαιτητών, οι οποίοι δεν είχαν στο παρελθόν τύχει εκπαίδευσης στο θέµα αυτό. 

Σκοπός: Η πρακτική ενηµέρωση και άσκηση των νέων κυρίως Μεσολαβητών, στις 

βασικές ως άνω τεχνικές, απαραίτητες για το έργο του Μεσολαβητή. Τα σχόλια των 

συµµετεχόντων ήταν στην πλειονότητά τους ενθουσιώδη, τόσο για το περιεχόµενο, όσο και 

για την διαδραστική και πρακτική προσέγγιση του θέµατος. 

β) «Οι εξελίξεις στις Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις. Η οπτική και οι Υπηρεσίες του 
ACAS»  

7-9/12/2007. Για το σεµινάριο αυτό – ενηµερωτικού κυρίως στόχου – µετακλήθηκαν 

από τον Βρεταννικό Οργανισµό ACAS ένας επιστηµονικός συνεργάτης – γνωστός 

πανεπιστηµιακός Καθηγητής Εργατολόγος και ένας έµπειρος Μεσολαβητής- Συµφιλιωτής. 

Σκοπός: Η ενηµέρωση των νέων Μεσολαβητών, αλλά και όλων των µελών του 

Σώµατος Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών, στον τρόπο µε τον οποίο ο Βρεταννικός Οργανισµός 

ACAS χειρίζεται ζητήµατα Μεσολάβησης/Συµφιλίωσης, στο πλαίσιο της εθνικής τους 

νοµοθεσίας, µε αναφορά στις εξελίξεις και προβλεπόµενες νέες κατευθύνσεις των 

διαδικασιών επίλυσης εργασιακών διαφορών, που άπτονται συµβάσεων εργασίας, στο Η.Β.  

Μεταξύ των συµµετεχόντων ήταν σύσσωµο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.ΜΕ.∆.. 
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Τα σχόλια των συµµετεχόντων ήταν πολύ θετικά και τονίσθηκε ιδιαιτέρως το όφελος 

που τα στελέχη του Ο.ΜΕ.∆. αποκόµισαν από την έκθεσή τους σε ένα άλλο Σύστηµα 

Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων, εµπειρία πολύ χρήσιµη για όλους τους ενδιαφερόµενους 

πραγµατικά. 

Συνολικά, κατά την περίοδο : Μάιος 2007 – Σεπτέµβριος 2008 πραγµατοποιήθηκαν 
οκτώ (8) Εσωτερικά Σεµινάρια, µε πολύ ενδιαφέρουσα θεµατολογία, όπως εµφαίνεται στο 

παράρτηµα µε την αναλυτική παράθεση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Οργανισµού. 

Β.   Περιφερειακά Σεµινάρια 

΄Οπως αναφέραµε στο εισαγωγικό µέρος, για τον σχεδιασµό του προγράµµατός µας 

όσον αφορά στα Περιφερειακά Σεµινάρια που, κατά πάγια τακτική, προσφέρει ο Ο.ΜΕ.∆. 

ανά την Ελλάδα, καθώς και για τη θεµατολογία εκάστου, αξιοποιήσαµε πληροφορίες που 

λάβαµε από τις Τριτοβάθµιες Οργανώσεις Εργοδοτών και Εργαζοµένων, από τις 

επισηµάνσεις/προτάσεις του Σώµατος των Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών, οι οποίοι, ερχόµενοι 

σε επαφή µε τα Μέρη ανά την Ελλάδα, είναι σε θέση να γνωρίζουν πού, κατεξοχήν και κατά 

προτεραιότητα, πρέπει ο Οργανισµός να παρέµβει ενηµερωτικά/επιµορφωτικά και µε 

εποικοδοµητικό, για τα συµφέροντα των τοπικών κοινωνιών, τρόπο. Επίσης, ελήφθησαν 

υπόψη οι ανάγκες που διατυπώνουν οι εκπαιδευόµενοι στα αξιολογικά φύλλα των 

σεµιναρίων, ενώ κάποιες διοργανώσεις προγραµµατίσθηκαν αποκλειστικά µε βάση αιτήµατα 

τοπικών φορέων.  

Με ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να αναφερθούµε εδώ στην απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Εκπαίδευσης, να διοργανώσει ο 

Ο.ΜΕ.∆. «Τιµητικό» Σεµινάριο στην Αρχαία Ολυµπία, µε τη συµµετοχή φορέων των 

όµορων, πυρόπληκτων Νοµών. ΄Ενας από τους στόχους του Οργανισµού ήταν η ηθική 

ενίσχυση του τοπικού πληθυσµού, µε την ενέργεια αυτή, η οποία ταυτόχρονα πρόσφερε 

κάποια δραστηριοποίηση στην τοπική κοινωνία και αγορά.  

Η θεµατολογία που επιλέχθηκε, αναπτύχθηκε µε γνώµονα να αναφερθεί στο τοπίο 

που έχει διαµορφωθεί, από οικονοµικής κυρίως απόψεως και µε σκοπό  να «προτείνει» 

τρόπους αντιµετώπισης, αντιστροφής των συνθηκών και τοπικής ανάπτυξης, παρουσιάζοντας 

δυνατότητες και ευκαιρίες που θα µπορούσαν να αναζητηθούν και να αξιοποιηθούν, µε 

σύµµαχο βέβαια και την Πολιτεία, όπου είναι αναγκαίο. 

Το Σεµινάριο αυτό είχε µεγάλη επιτυχία και ανάλογη απήχηση στους συµµετέχοντες 

από τους γύρω Νοµούς, ενώ όλων τα σχόλια κατέληγαν στη διαπίστωση ότι ο Ο.ΜΕ.∆. ήταν 

ο µόνος ίσως Φορέας που είχε να παρουσιάσει κάτι κατανοητό και ελπιδοφόρο, από τη 

σκοπιά ανάλυσης της καταστάσεως και εντοπισµού ευκαιριών, µέσα στην καταστροφή. 

Στα Περιφερειακά Σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν συνολικά, συµµετείχαν 

πλείστα στελέχη/ µέλη ∆ευτεροβάθµιων και Πρωτοβάθµιων Οργανώσεων της Περιφέρειας, 

καθώς και άλλοι παράγοντες της τοπικής κοινωνίας και αγοράς εργασίας. Η ανταπόκρισή 

τους υπήρξε ενθουσιώδης και τα αιτήµατά τους για συχνές και τακτικές επαναλήψεις των 
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σεµιναρίων, έντονα και µόνιµα. ΄Ενα πρόσθετο σηµείο προσοχής είναι ότι στα ειδικά θέµατα, 

π.χ. της τοπικής οικονοµίας, των ζητηµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, κ.α. κατά 

περίπτωση, επιδιώξαµε να αξιοποίησουµε και εξωτερικούς Εισηγητές, αναγνωρισµένης 

επιστηµονικής βαρύτητας µε την ανάλογη ειδική εµπειρία, καθώς και τους Ειδικούς των 

συγκεκριµένων Υπηρεσιών του Κράτους. 

Συνολικά,κατά την περίοδο : Μάιος 2007 – Σεπτέµβριος 2008 πραγµατοποιήθηκαν 

πέντε (5)  Περιφερειακά Σεµινάρια, έτσι όπως αυτά παρατίθενται στο οικείο Παράρτηµα, 

όπου εµφαίνεται και η θεµατολογία εκάστου. 

Γ.  Κεντρικά – Θεµατικά Σεµινάρια 

Η διοργάνωση Κεντρικών – Θεµατικών Σεµιναρίων ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένα 

αιτήµατα των Τριτοβάθµιων Οργανώσεων.  Ο σχεδιασµός τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή 

και πολύπλευρη εξέταση της σκοπιµότητας ένταξης θεµάτων που ενδιαφέρουν τα Μέρη, έτσι 

ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά, να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή επιστηµονικότητα και να 

επιτρέπουν την παρουσίαση διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων και, επιπλέον,  να  

προωθούν το δηµόσιο διάλογο και την ελεύθερη έκφραση. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού ο σχεδιασµός αυτής της µορφής σεµιναρίων- συνεδρίων γίνεται µε τη συνεργασία των 

Μερών, µέσω του εκπροσώπου τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.ΜΕ.∆., και αφορά 

τόσο τη θεµατολογία όσο και τους κατάλληλους συντελεστές.. 

Σηµειώνουµε ότι, τον Ιούνιο 2008, διοργανώσαµε στη Χαλκιδική ένα πολύ 

ενδιαφέρον Θεµατικό Σεµινάριο, καίριου ενδιαφέροντος των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

της χώρας, µε τίτλο «Πολύ Μικρές και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Ανάπτυξη – 
Εργασιακές Σχέσεις». Με τη διοργάνωση του   Σεµιναρίου αυτού ανταποκριθήκαµε 

ευχαρίστως και µε µεγάλη επιτυχία όπως αποδείχθηκε, σε αίτηµα/ πρόταση της Ε.Σ.Ε.Ε. Για 

να καταλήξουµε στο πλέον κατάλληλο περιεχόµενο της επιµορφωτικής/ενηµερωτικής µας 

εκδήλωσης, συνεργαστήκαµε στενά, µεταξύ άλλων, µε τους εκπροσώπους της Ε.Σ.Ε.Ε. και 

της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. στο ∆.Σ. του Ο.ΜΕ.∆. Κριτήριο µας ήταν όπως πάντα, να καλύψουµε τις 

πραγµατικές και επίκαιρες ανάγκες ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των µελών 

δευτεροβάθµιων και πρωτοβάθµιων οργανώσεων, τα µέλη των οποίων ανήκουν στις πολύ 

µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Λεπτοµερής αναφορά στη θεµατολογία του θεµατικού 

αυτού σεµιναρίου, περιλαµβάνεται στο οικείο Παράρτηµα. 

 

ΙΙ.  Πρόσθετες πληροφορίες - Προοπτικές 

     Οι συµµετοχές εκπαιδευοµένων στα ποικίλης µορφής Σεµινάρια και 

επιµορφωτικές ενέργειες του Οργανισµού, κατά την περίοδο: Μάιος 2007 – Σεπτέµβριος 
2008 ανέρχονται στις 774 . Εξ αυτών : 
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209    στελέχη του Ο.ΜΕ.∆. συµµετείχαν στα Εσωτερικά Σεµινάρια. 

427   άτοµα (προσκεκληµένοι και στελέχη Ο.ΜΕ.∆.) συµµετείχαν στα Περιφερειακά  
Σεµινάρια 

138 άτοµα (προσκεκληµένοι και στελέχη Ο.ΜΕ.∆.) συµµετείχαν στο Κεντρικό/ 
Θεµατικό Σεµινάριο.   

     Οι προοπτικές.  Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους έχουν προγραµµατισθεί 

να υλοποιηθούν τα παρακάτω σεµινάρια/ επιµορφωτικές εκδηλώσεις : 

Εσωτερικά Σεµινάρια : 

1. 5 Νοεµβρίου 2008 και  

2. 10 ∆εκεµβρίου 2008 

Περιφερειακό Σεµινάριο :     

      18 -19 Οκτωβρίου 2008, Καβάλα ( συµµετέχουν οι φορείς των Νοµών Καβάλας, 

∆ράµας και Σερρών). Στο Σεµινάριο αυτό το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί µε έναρξη 

απόγευµα Σαββάτου και λήξη µεσηµέρι Κυριακής, χωρίς µείωση των θεµατικών ενοτήτων 

που θα παρουσιασθούν. Η χρονική αυτή ρύθµιση είναι δοκιµαστική και τυχόν παγίωσή  της 

θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση των συµµετεχόντων. 

       Στην απόφαση γι αυτόν τον πειραµατισµό, η Επιτροπή Εκπαίδευσης κατέληξε 

µετά από επανειληµµένες παρατηρήσεις των τοπικών εκπροσώπων και µελών της Ε.Σ.Ε.Ε. 

και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., σύµφωνα µε τις οποίες η έναρξη των προγραµµάτων το πρωί του 

Σαββάτου (χρόνος εργάσιµος γι αυτούς), τους στερεί τη δυνατότητα πλήρους 

παρακολούθησης. 

       Η εισήγηση για δοκιµαστική εφαρµογή νέων ωραρίων, έγινε δεκτή από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Κεντρικό - Θεµατικό Σεµινάριο : 

      22 -23 Νοεµβρίου 2008, Αθήνα, Τίτλος « Πολύ Μικρές και Μικροµεσαίες 

Επιχειρήσεις. Ανάπτυξη και Εργασιακές Σχέσεις». Η επιµορφωτική αυτή εκδήλωση αποτελεί 

µεταφορά του επιτυχηµένου Σεµιναρίου στη Χαλκιδική, τον Ιούνιο ε.έ., στην Αθήνα, κατόπιν 

προτροπής της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των οποίων τα µέλη στην Αττική δικαιούνται 

και επιζητούν να λάβουν αντίστοιχη ενηµέρωση και επιµόρφωση. Μικρές προσαρµογές στη 

θεµατολογία κρίθηκαν σκόπιµες, αφενός βάσει της ανατροφοδότησης των συµµετεχόντων 

της Χαλκιδικής, αφετέρου για το λόγο ότι το κοινό της Αθήνας έχει πρόσθετες και 

εξειδικευµένες προσδοκίες. 

Στο συνηµµένο Παράρτηµα θα βρείτε Πίνακα µε όλα τα Προγράµµατα που 

διοργανώθηκαν κατά την περίοδο:  Μάιος 2007- Σεπτέµβριος 2008 , κατά χρονολογική σειρά 

υλοποίησης. 
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2. Βιβλιοθήκη – Τεκµηρίωση 

Το τµήµα βιβλιοθήκης απευθύνεται στην παροχή εξειδικευµένων πληροφοριακών 

υπηρεσιών στους Μεσολαβητές-∆ιαιτητές, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την υπηρεσία του 

Ο.ΜΕ.∆. και ευρύτερα στους κοινωνικούς εταίρους αλλά και σε φοιτητές, εργαζόµενους, 

επιχειρήσεις κ.λπ.. 

Ήδη λειτουργεί ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και σύνδεση µε αντίστοιχες ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού σε θέµατα που άπτονται του αντικειµένου 

του Ο.ΜΕ.∆., ήτοι τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, το συλλογικό εργατικό δίκαιο και 

ευρύτερα τις εργασιακές σχέσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η βιβλιοθήκη παρέχει πληροφοριακή κάλυψη µε τα ενοποιηµένα συστήµατα 

αυτοµατισµού της, την δυνατότητα ύπαρξης του καταλόγου της (και των επιπλέον βάσεων 

δεδοµένων) στο διαδίκτυο, γεγονός που επιτρέπει την άµεση κάλυψη του πληροφοριακού 

κενού στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 

Η σηµερινή συλλογή της βιβλιοθήκης αριθµεί περί τους 4000 τίτλους βιβλίων, 110 

τίτλους περιοδικών, ελληνικών και ξενόγλωσσων, συλλογή από κλαδικές µελέτες καθώς και 

µια µικρή συλλογή από οπτικούς δίσκους. Το υλικό αυτό είτε έχει αγορασθεί από την 

ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά είτε έχει προσκτηθεί από σύνδεση της βιβλιοθήκης µε 

διάφορα Ιδρύµατα και Οργανισµούς της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης η 

βιβλιοθήκη µετέχει στο Εθνικό δίκτυο ακαδηµαϊκών και ειδικών βιβλιοθηκών και είναι 

συνδεδεµένη µε τρεις βάσεις δεδοµένων (ΝΟΜΟΣ, Νοµοτέλεια και Εθνικό Τυπογραφείο). 

Τέλος τηρείται αρχείο αποκοµµάτων ηµερήσιου τύπου και αρχείο µε ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις (URL addresses) µε σχετικούς δικτυακούς τόπους από τον παγκόσµιο ιστό 

(World wide web). 

Επίσης στη βιβλιοθήκη λειτουργεί βάση δεδοµένων µε το σύνολο των κλαδικών και 

οµοιοεπαγγελµατικών συλλογικών ρυθµίσεων για τα έτη 2000 έως και 2008, µε αντίστοιχους 

πίνακες αποδοχών. Τα µέρη µπορούν να κάνουν χρήση αυτού του υλικού µέσα από ειδικό 

ηλεκτρονικό κατάλογο που λειτουργεί στον κόµβο του Ο.ΜΕ.∆. στο Internet. 

Η ανάπτυξη της συλλογής θα συνεχιστεί µε τον εµπλουτισµό της µε νέο υλικό τόσο 

στους υπάρχοντες θεµατικούς άξονες όσο και σε νέους.. Τέλος, έχουν ξεκινήσει οι 

διαδικασίες µελέτης και έρευνα που αφορούν στην ψηφιακή επεξεργασία του ιστορικού 

αρχείου του Οργανισµού, γεγονός που θα αποδώσει πρόσθετη αξία σε αυτό, επιτρέποντας την 

µελέτη των συλλογικών ρυθµίσεων σε βάθος χρόνου και την εξαγωγή χρήσιµων και 

πολύτιµων πληροφοριών τόσο σε ιστορικό όσο και σε τρέχον επίπεδο στο πεδίο των 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 
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3. Εκδοτική δραστηριότητα 

Η εκδοτική δραστηριότητα του Οργανισµού αφορά κυρίως στη συνέχιση του έργου της 

κωδικοποίησης των διατάξεων των Σ.Σ.Ε και ∆.Α., που ενηµερώνεται σε ετήσια βάση και 

εµπλουτίζεται µε νέες κωδικοποιηµένες συλλογικές ρυθµίσεις.  

Παράλληλα από το έτος 2007 άρχισε η συγκέντρωση και η επεξεργασία των βασικότερων 

αποφάσεων των Ελληνικών δικαστηρίων και άλλων αρµοδίων επιτροπών επί θεµάτων 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων και ήδη έχει ολοκληρωθεί και 

κυκλοφορεί η 1η έκδοση του νέου µας βιβλίου. 

 
Α.  Κωδικοποίηση όρων Συλλογικών Ρυθµίσεων Εργασίας 

Το έργο της κωδικοποίησης έχει ξεκινήσει από το έτος 1993 και ήδη προετοιµάζεται  

η 7η έκδοση αυτού µε κωδικοποίηση 197 συλλογικών ρυθµίσεων από το έτος 1975 έως και 

σήµερα. Το έργο αυτό αποτελεί ένα µοναδικό για τα ελληνικά δεδοµένα εργαλείο 

συγκριτικής πληροφόρησης. Σε όσα από τα κωδικοποιηµένα κείµενα δεν προσαρτώνται 

πίνακες αποδοχών από τα ενδιαφερόµενα µέρη, αυτοί καταρτίζονται από την αρµόδια 

υπηρεσία του Ο.ΜΕ.∆.  και προσαρτώνται στο τέλος κάθε κωδικοποιηµένου κειµένου.  

Και η έβδοµη έκδοση της κωδικοποίησης αφορά σε όλα τα είδη των συλλογικών 

ρυθµίσεων που προβλέπονται στο Νόµο, δηλαδή την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), τις Κλαδικές (Εθνικές και Τοπικές), τις Οµοιοεπαγγελµατικές 

(Εθνικές και Τοπικές), και τις Επιχειρησιακές συλλογικές ρυθµίσεις, καθώς επίσης και 

σηµαντικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,. 

Ο  Ο.ΜΕ.∆., όπως ανεφέρθη και στην προηγούµενη παρουσίαση, εκδίδει το έργο και 

σε ηλεκτρονική µορφή οπτικού δίσκου (CD-ROM). Ο ψηφιακός αυτός δίσκος αποτελεί µία 

καινοτόµο και µοναδική έκδοση για τον Ελληνικό χώρο. Συνοδεύεται από ένα πρωτοποριακό 

και εξειδικευµένο πληροφορικό µέσο που το ονοµάζουµε «θησαυρό» των µισθών, των 

επιδοµάτων και παροχών γενικά, που προβλέπονται και έχουν καθιερωθεί µέσω των ΣΣΕ. 

 

Β. Νοµολογία των  Ελληνικών ∆ικαστηρίων και Επιτροπών επί θεµάτων 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων.. 

Κατά το τρέχον έτος εκδόθηκε το νέο µας βιβλίο, που αφορά τη συγκέντρωση, 

επεξεργασία και κατάταξη των κυριοτέρων αποφάσεων των Ελληνικών ∆ικαστηρίων και 

Επιτροπών σε θέµατα συλλογικών διαπραγµατεύσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας και 

διαιτητικών αποφάσεων. Σκοπός µας είναι το έργο αυτό να εµπλουτίζεται συνεχώς µε 

νεότερη σχετική νοµολογία και να επανεκδίδεται ώστε να  διευκολύνει τους Μεσολαβητές – 

∆ιαιτητές, που χειρίζονται τις υποθέσεις µεσολάβησης και διαιτησίας, καθώς και τους φορείς, 

νοµικούς, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κλπ για το τρόπο 

εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας στην πράξη. 
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4.   Πρόγραµµα απεικόνισης οικονοµικών στοιχείων συλλογικών ρυθµίσεων  
(πίνακες αποδοχών) 

Ο Οργανισµός έχει δηµιουργήσει πρόγραµµα που αφορά την απεικόνιση σε πίνακες 

της εξέλιξης των αποδοχών των συλλογικών ρυθµίσεων (βασικός µισθός, πολυετία, 

επιδόµατα), οι οποίες απετέλεσαν αντικείµενο του έργου της κωδικοποίησης. Στόχος του 

προγράµµατος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα µέρη που προσέρχονται στον Οργανισµό να 

“µεταφράζουν”, σε συνεργασία µε τον µεσολαβητή της υπόθεσής τους, τα οικονοµικά 

δεδοµένα της συλλογικής τους ρύθµισης σε εύχρηστους, αριθµητικούς πίνακες αποδοχών.  

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, 

κυρίως στο επίπεδο της µεσολάβησης, να έχουν τα µέρη την απεικόνιση των οικονοµικών 

τους διεκδικήσεων, προκειµένου να αποκτούν ρεαλιστική εκτίµηση των µεγεθών που 

προτείνουν. Ο τελικός στόχος είναι κάθε συλλογική ρύθµιση να συνοδεύεται και µε τους 

αντίστοιχους µισθολογικούς πίνακες. 

Οι µισθολογικοί πίνακες αποδοχών δεν  απεικονίζουν µόνο τις συλλογικές ρυθµίσεις 

που προκύπτουν από τις υπηρεσίες Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας που προσφέρει ο Ο.ΜΕ.∆., 

αλλά και ρυθµίσεις που συνάπτονται µεταξύ των µερών χωρίς την αρωγή του Οργανισµού, 

τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.  Όλοι οι µισθολογικοί πίνακες  δηµοσιεύονται 

στην ιστοσελίδα του Ο.ΜΕ.∆., ώστε να βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου που 

επιθυµεί να ενηµερωθεί  και να  τους χρησιµοποιήσει. 

Αναλυτικότερα όσον αφορά το έτος 2007 το πρόγραµµα (πίνακες αποδοχών) καλύπτει 

συνολικά 164 συλλογικές ρυθµίσεις ενώ το έτος 2008 (30/9/2008) 105 συλλογικές ρυθµίσεις.  

Η πρόσβαση στις οικονοµικές πληροφορίες που περιέχονται στους µισθολογικούς 

πίνακες καθίσταται γρήγορη και εύκολη καθώς συµπεριλαµβάνονται, τόσο στην έντυπη 

έκδοση του έργου της Κωδικοποίησης των συλλογικών ρυθµίσεων, όσο και στην 

ηλεκτρονική έκδοσή του σε  CD. 

 

5. ∆ηµιουργία κόµβου (web site) στο ∆ιαδίκτυο 
 

Ο κόµβος του Οργανισµού στο διαδίκτυο (www.omed.gr), ο οποίος λειτουργεί από το 

2000, κατά το έτος 2006 ανανεώθηκε ριζικά µε σκοπό την προσαρµογή του στο διαρκώς 

µεταβαλλόµενο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς επίσης και τον εµπλουτισµό του ούτως ώστε να 

καταστεί ένα χρήσιµο εργαλείο τόσο στο πεδίο της χρήσης του από το σύνολο των 

εµπλεκοµένων στο έργο του Ο.ΜΕ.∆., όσο και συνολικά από την ελληνική κοινωνία. 

Η ιστοσελίδα του Οργανισµού περιέχει, πέρα από τις µέχρι σήµερα υπηρεσίες της, 

νέα δυναµική µορφή και περιεχόµενο. Εµπλουτίστηκαν οι συλλογές µε συλλογικές ρυθµίσεις 

για να καλύπτουν πλήρως τα έτη 2000 – 2008 µε πρόβλεψη για διαρκή ενηµέρωση και 

δυνατότητα ιστορικής καταχώρησης συλλογικών ρυθµίσεων από το 1992 και εφεξής. 

Εµπλουτίζονται τα τµήµατα της ιστοσελίδας που αφορούν στη νοµοθεσία µε την προσθήκη 
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ευρωπαϊκών νοµοθετηµάτων και στους συνδέσµους (links) προς άλλες ιστοσελίδες της 

Ελλάδας και του εξωτερικού σε συναφή θέµατα. Ειδικά προς αυτό, δηµιουργήθηκε µια νέα 

κατηγορία συνδέσµων σε κλαδικό επίπεδο στην Ευρώπη τόσο από την άποψη των 

εργοδοτικών όσο και των εργατικών οργανώσεων. 

Σχεδιάζεται να προστεθούν νέες υπηρεσίες όπως η δηµιουργία newsletter και λιστών 

συνδροµητών σε θέµατα που αφορούν τον οργανισµό (υπογραφές Σ.Σ.Ε., εκδόσεις ∆.Α., 

εκπαιδευτικά και άλλα νέα του Οργανισµού). Μία ακόµη νέα υπηρεσία που προστέθηκε στην 

ιστοσελίδα είναι η εφαρµογή της επιτυχηµένης λειτουργίας του «Θησαυρού» όρων 

συλλογικών ρυθµίσεων, αναζήτησης που µέχρι τώρα υπήρχε µόνο στο CD-ROM. Έχει 

επεκταθεί η υποσελίδα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Οργανισµού παρέχοντας 

πλήρεις πληροφορίες για κάθε σεµινάριο που έχει διοργανωθεί (τόπος, φορείς, θέµατα, 

εισηγήσεις κλπ). Έχει δηµιουργηθεί αυτόνοµο τµήµα στην ιστοσελίδα µε ανακοινώσεις, τόσο 

του Οργανισµού, όσο και συναφών άλλων ειδήσεων µε έµφαση στην άµεση ανακοίνωση 

υπογραφών σ.σ.ε. ή έκδοσης δ.α., µε σκοπό την γρήγορη και συγκριτική ενηµέρωση των 

επισκεπτών της ιστοσελίδας του Ο.ΜΕ.∆.. 

Σκοπός της αναµόρφωσης της διαδικτυακής παρουσίας του Ο.ΜΕ.∆. είναι η 

προσφορά νέων υπηρεσιών προς τους κοινωνικούς εταίρους και η κάλυψη από έναν κόµβο 

ενός σηµαντικού µέρους της πληροφορίας που είναι χρήσιµη. Το νέο σχεδιαστικό περιβάλλον 

και η τεχνολογία που επιλέχτηκε (MySQL, Php) επιτρέπουν τον διαρκή εµπλουτισµό της 

ιστοσελίδας και την δυναµική του ανάπτυξη µε ταχύτητα και ευκολία. 

Στον χρόνο που λειτουργεί η νέα ιστοσελίδα, ο Οργανισµός έχει λάβει θετική 

ανταπόρκιση από τους επισκέπτες της και έχει αυξηθεί σηµαντικά η επισκεψηµότητά της. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι τον µήνα Σεπτέµβριο του 2008 έχουν επισκεφτεί τη σελίδα µας 

περίπου των 55.000 χρήστες.  

Αυτοµατισµός Βιβλιοθήκης 

Η βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης έχει ενσωµατωθεί στο web site του Οργανισµού 

µε αποτέλεσµα να είναι προσβάσιµη όσον αφορά αναζήτηση τίτλων από το διαδίκτυο. 

∆ιαθέτει δε ξεχωριστή URL διεύθυνση (http://library.omed.gr). 

 

 

6. Ηλεκτρονικό αρχείο των υποθέσεων µεσολάβησης & διαιτησίας 

Για την επίτευξη του στόχου της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης έχει δηµιουργηθεί 

ηλεκτρονικό πρωτόκολο όλων των υποθέσεων του Οργανισµού από το 1992, έτος έναρξης 

λειτουργίας του Ο.ΜΕ.∆. έως σήµερα και έχει οργανωθεί σε βάση δεδοµένων όλο το υλικό 

των συλλογικών συµβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων. 

Η ηλεκτρονική οργάνωση προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

• διασφαλίζει τα δεδοµένα, 

• επιτρέπει τη θεµατική και ενάριθµη ευρετηρίαση, 
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• προσφέρει ταχύτητα στην αναζήτηση εγγράφων, 

• επιτρέπει εύκολα τον συσχετισµό φακέλων που αφορούν την ίδια υπόθεση σε 

διαφορετικό  έτος,  

• επιτρέπει την ταχεία εξαγωγή, τόσο ποιοτικών, όσο και ποσοτικών στατιστικών 

στοιχείων για ένα πλήθος παραµέτρων που αφορούν ιδιαιτέρως   τις υποθέσεις   εκείνες 

που φθάνουν προς διευθέτηση στον Ο.ΜΕ.∆. ετησίως.  Έτσι δηµιουργείται µε τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ένα «ιστορικό» για την κάθε υπόθεση από το 

οποίο µε την κατάλληλη επεξεργασία µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα. 

 

7. Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων 

Ο Οργανισµός συµµετέχει συστηµατικά σε διεθνή συνέδρια και σεµινάρια, 

ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τον κοινωνικό 

διάλογο µε στόχο τη διατήρηση της τεχνογνωσίας και ενηµέρωσης των Μεσολαβητών – 

∆ιαιτητών κυρίως στις εξελίξεις και τις προοπτικές των εργασιακών σχέσεων, αλλά και τη 

δηµιουργία τέτοιας υποδοµής που θα επιτρέπει δηµιουργικές και καινοτοµικές προσεγγίσεις 

στα θέµατα ειδικότητάς τους, στο πλαίσιο του ρόλου του Ο.ΜΕ.∆. 

Ειδικότερα, το 2007 εκπρόσωποι του Ο.ΜΕ.∆. (µέλη ∆.Σ., Μεσολαβητές – ∆ιαιτητές 

και προσωπικό του Ο.ΜΕ.∆.) συµετείχαν σε 10 συνέδρια του εξωτερικού (Αγγλία, Γαλλία 

Ισπανία κλπ), για δε το έτος 2008 συµετείχαν σε 11 συνέδρια του εξωτερικού. 

 

 

Παράρτηµα   Ι  :  Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων µεσολάβησης και διαιτησίας 

Παράρτηµα ΙΙ :  Στατιστικά στοιχεία εκπαιδευτικού έργου Ο.ΜΕ.∆. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
 
 
 
 

Στατιστικά στοιχεία                                  
υποθέσεων Μεσολάβησης & ∆ιαιτησίας 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα του Ο.ΜΕ.∆. κατά την περίοδο 1992-2008 (έως 30/9/2008)
Γενικά Στοιχεία 

Υποθέσεις Ο.ΜΕ.∆. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Σύνολο

Α. Υποθέσεις µε βάση το ν. 1876/90

α) Μεσολάβηση

    Υποθέσεις Μεσολάβησης 86 109 110 102 113 120 132 123 145 100 129 113 145 147 137 106 1592076

    Υπογραφείσες Σ.Σ.Ε.  32 52 57 47 46 52 62 50 87 50 56 49 60 71 54 46 50 921

    Υποβολή προτάσεων Μεσολάβησης  45 58 44 54 68 70 93 91 78 59 76 73 82 69 72 63 62 1157

    Σ.Σ.Ε. που υπεγράφησαν µετά την υποβολή πρότασης  Μεσολάβησης 6 19 14 12 17 21 30 22 29 15 17 21 17 33 16 21 17 327

    Σ.Σ.Ε. που υπεγράφησαν χωρίς  την υποβολή πρότασης  Μεσολάβησης 26 33 43 35 29 31 32 28 58 35 39 28 43 38 40 25 33 596

    Σε εξέλιξη 39

β) ∆ιαιτησία 

    Υποθέσεις ∆ιαιτησίας  35 39 42 48 56 72 69 65 64 52 66 69 72 66 79 54 68 1016

    ∆ιαιτητικές Αποφάσεις 32 31 39 39 51 62 60 58 54 47 59 64 59 59 67 45 36 862

    Σ.Σ.Ε. κατά το στάδιο της ∆ιαιτησίας 3 8 3 8 4 9 7 7 10 5 6 5 13 5 11 7 6 117

    Σ.Σ.Ε. και ∆ιαιτητική  Απόφαση  κατά το στάδιο της ∆ιαιτησίας1
0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 11

     Σε αναστολή 1 4 5

    Σε εξέλιξη 21 21

Σύνολο υποθέσεων (ν. 1876/90) 3092

Β. Υποθέσεις µε βάση το ν. 2224/94

α) Προσωπικό Ασφαλείας

    Υποθέσεις Προσωπικού Ασφαλείας 13 18 15 8 20 10 9 9 7 8 5 8 10 7 5 152

    Επιτυχής Κατάληξη 5 9 7 5 8 3 4 6 1 2 2 0 5 2 2 61

β) ∆ηµόσιος ∆ιάλογος

    Υποθέσεις ∆ηµοσίου ∆ιαλόγου 4 9 9 10 7 14 9 20 22 23 10 11 8 11 15 182

    Επιτυχής Κατάληξη 4 3 6 8 3 6 4 3 3 5 3 1 3 2 2 56

Σύνολο υποθέσεων (ν. 2224/94)

Γενικό σύνολο υποθέσεων Ο.ΜΕ.∆. 3426

       Σηµειώσεις:
       1.      Σε ορισµένες υποθέσεις ∆ιαιτησίας έχουµε συγχρόνως, υπογραφή Σ.Σ.Ε. µε κάποιες εργοδοτικές οργανώσεις και έκδοση ∆.Α. για κάποιες άλλες.
       2.      Οι Υποθέσεις Μεσολάβησης, ∆ιαιτησίας, Προσωπικού Ασφαλείας και ∆ηµοσίου ∆ιαλόγου αφορούν τον καθαρό αριθµό, δηλαδή τον αριθµο των αιτήσεων µειον αυτές που για διάφορους νοµικούς λόγους χαρακτηρίστηκαν ως Άκυρες ή τέθηκαν στο Αρχείο. 
       3.      Τα στατιστικά στοιχεία του έτους 2007αφορούν µέχρι και τον ∆εκέµβριο  του ίδιου έτους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Υποθέσεις Ο.ΜΕ.∆. ανά είδος συλλογικής ρύθµισης
µε βάση το ν. 1876/1990

Είδος συλλογικής ρύθµισης 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Σύνολο

Κλαδικές

      Εθνικό Επίπεδο............................. 37 49 46 50 51 55 57 46 65 37 5445 55 37 55 41 62 842

      Τοπικό Επίπεδο ............................ 10 17 16 14 15 28 22 18 18 20 1922 15 14 19 12 11 290

Οµοιοεπαγγελµατικές

      Εθνικό Επίπεδο............................. 32 44 55 42 56 51 56 56 60 41 5854 65 54 58 39 42 863

      Τοπικό Επίπεδο ............................ 19 16 16 21 20 25 33 27 25 18 2220 21 25 20 19 31 378

Επιχειρησιακές 23 22 19 23 27 33 33 41 41 36 42 41 61 83 64 49 81 719

Σύνολο 121 148 152 150 169 192 201 188 165 134 195 182 217 213 216 160 2273092

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Υποθέσεις  Ο.ΜΕ.∆. ανά τοµέα 
µε βάση το ν. 1876/1990

 Τοµέας 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Σύνολο

Ιδιωτικός   ........................................... 100 103 114 115 121 130 138 127 168 111 151 135 180 165 172 126 1772333

∆ηµόσιος   ........................................... 15 35 30 27 40 47 50 43 28 28 35 37 26 22 26 23 27 539

Ευρύτερος ∆ηµόσιος   ..................... 6 10 8 8 8 15 13 18 13 13 9 10 11 26 18 11 23 220

Σύνολο 121 148 152 150 169 192 201 188 209 152 195 182 217 213 216 160 2273092
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∆ιάγραµµα απεικόνισης Μεσολαβήσεων και Σ.Σ.Ε. κατά την περίοδο 1992-2008

    Υποθέσεις
Μεσολάβησης 

    Υπογραφείσες
Σ.Σ.Ε.  
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∆ιάγραµµα απεικόνισης ∆ιαιτησιών, ∆ιαιτητικών Αποφάσεων και Σ.Σ.Ε. από 1992 - 2008

    Υποθέσεις
∆ιαιτησίας  

    ∆ιαιτητικές
Αποφάσεις 

    Σ.Σ.Ε. κατά το
στάδιο της
∆ιαιτησίας 

Σ.Σ.Ε. και ∆ιαιτητική
Απόφαση κατά το
στάδιο της
∆ιαιτησίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 

 

  

Στατιστικά στοιχεία                                  
εκπαιδευτικού έργου Ο.ΜΕ.∆. 
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∆ΟΜΗ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   Ο.ΜΕ.∆.   (1992 - 2008)

Ετη

Κεντρικά  
Σεµινάρια 
(Αθήνα)

Περιφερειακά  
Σεµινάρια  (υπόλοιπη 

Ελλάδα)

1992 7 0

1993 4 0

1994 6 0

1995 10 2

1996 5 7

1997 5 8

1998 10 3

1999 22 4

2000 14 6

2001 8 6

2002 6 5

2003 5 4

2004 8 2

2005 5 4

2006 8 3

2007 5 3

2008 5 3

Σύνολα 133 60
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Πίνακας  4 :
∆ιάρθρωση  των  σεµιναρίων  που  οργανώθηκαν  στην  Αθήνα     

αλλά  και  στην  ευρύτερη  περιφέρεια  της  Ελλάδος, 
 από  1992  έως  2008

Κεντρικά 
Σεµινάρια

(Αθήνα)

Περιφερειακά 
Σεµινάρια 
(υπόλοιπη
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∆ΟΜΗ   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   Ο.ΜΕ.∆.   (1992 - 2008)

Πίνακας  5 :
Απεικόνιση  της  συµµετοχής  των  κεντρικών  σεµιναρίων                           

στο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραµµα,
 από  1992  έως  2008
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Απεικόνιση  της  συµµετοχής  των  περιφερειακών  σεµιναρίων            

στο  Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, 
από 1992 έως 2008
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο.ΜΕ.∆. 2007-2008  (έως 30-9-2008) 

 

Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1.  24/1/07  
ΑΘΗΝΑ 

 
Εσωτερικό 

«Επιχειρησιακές συµβάσεις - Υπόθεση ΗΛΠΑΠ» 

2. 3-4/3/07 

ΛΑΜΙΑ 
 

Περιφερειακό 
 
 
 

1. «Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τις 
Συλλογικές  ∆ιαπραγµατεύσεις και ο Ν. 
1876/90»        

2. «Οι διαδικασίες Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας 
στις  Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις» 

3.  «Το κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο και οι 
εξελίξεις  στις Ευρωπαϊκές Εργασιακές 
Σχέσεις. Συνέπειες  σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο» 

4. «Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας»        

5. «Οικονοµικά χαρακτηριστικά και αγορά 
εργασίας   των Νοµών Φθιώτιδας, Βοιωτίας, 
Φωκίδας, Εύβοιας και Ευρυτανίας»        

6. «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις – 
Συλλογικές   Ρυθµίσεις τοπικού 
ενδιαφέροντος και χαρακτήρα» 

3. 5-6/5/2007 
ΣΥΡΟΣ 

 
Περιφερειακό 

1. «Το ισχύον νοµικό πλαίσιο για τις 
Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις και ο Νόµος 
1876/90» 

2. «Οι διαδικασίες  Μεσολάβησης και 
∆ιαιτησίας στις Συλλογικές 
∆ιαπραγµατεύσεις» 

3. «Το κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο και οι 
εξελίξεις στις Ευρωπαϊκές Εργασιακές 
Σχέσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο» 

4. «Οικονοµικά χαρακτηριστικά και αγορά 
εργασίας στο Νοµό Κυκλάδων της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου» 

5. «Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας» 

6. «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις – 
Συλλογικές Ρυθµίσεις τοπικού 
ενδιαφέροντος και χαρακτήρα» 
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Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

4. 9-10/6/2007 

ΑΘΗΝΑ 
(ΚΑΒΟΥΡΙ) 

 
Εσωτερικό 

1. «∆οµή Συνδικαλιστικών Οργανώσεων – 
οργάνωση Γ.Σ.Ε.Ε.» 

       «∆οµή Εργοδοτικών Οργανώσεων» 

2. «Ο ρόλος των Μερών στο ∆.Σ.» 

3. Ανάλυση 2 περιπτώσεων: 
       «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο» 
        «Υπόθεση Ο.Λ.Π.» 

5. 23-24/6/2007 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

 
Περιφερειακό 

1. «Το ισχύον νοµικό πλαίσιο για τις Συλλογικές 
∆ιαπραγµατεύσεις και ο Νόµος 1876/90» 

2. «Οι διαδικασίες  Μεσολάβησης και 
∆ιαιτησίας στις Συλλογικές 
∆ιαπραγµατεύσεις» 

3. «Το κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο και οι 
εξελίξεις στις Ευρωπαϊκές Εργασιακές 
Σχέσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο» 

4. «Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας» 

5. «Οικονοµικά χαρακτηριστικά και αγορά 
εργασίας στους Ν. Πιερίας, Ηµαθίας, Πέλλας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

6. «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις – 
Συλλογικές Ρυθµίσεις τοπικού ενδιαφέροντος 
και χαρακτήρα»  

6. 2-4/11/2007 

 
ΑΘΗΝΑ 

(ΚΑΒΟΥΡΙ) 
 

Εσωτερικό 

«Τεχνικές Αποτελεσµατικών ∆ιαπραγµατεύσεων – 
Τεχνικές Επικοινωνίας» 

7. 14/11/2007 

 
ΑΘΗΝΑ 

 
Εσωτερικό 

«Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Μεσολάβησης – 
∆ιαιτησίας, στα ήθη των Μερών στις Συλλογικές 
∆ιαπραγµατεύσεις» 

8. 7-9/12/2007 

 
ΑΘΗΝΑ 

 
Εσωτερικό 

«Οι εξελίξεις στις Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις. 
Η οπτική και οι Υπηρεσίες ACAS» 
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Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

9. 9/1/2008 

 
ΑΘΗΝΑ 

 
Εσωτερικό 

«Περίπτωση Ο.Λ.Θ.» 

10. 26-27/1/2008 
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

 
Περιφερειακό 

1. «Το ισχύον νοµικό πλαίσιο για τις Συλλογικές 
∆ιαπραγµατεύσεις και ο Νόµος 1876/90» 

2. «Οι διαδικασίες  Μεσολάβησης και 
∆ιαιτησίας στις Συλλογικές 
∆ιαπραγµατεύσεις» 

3.  «Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας» 

4. «Παραγωγή και κοινοτική ανασυγκρότηση της 
Πελοποννήσου και Εργασιακές Σχέσεις» 

11. 29-30/3/2008 
ΧΑΝΙΑ 

 
Περιφερειακό 

1. «Το ισχύον νοµικό πλαίσιο για τις Συλλογικές 
∆ιαπραγµατεύσεις και ο Νόµος 1876/90» 

2. «Οι διαδικασίες  Μεσολάβησης και 
∆ιαιτησίας στις Συλλογικές 
∆ιαπραγµατεύσεις» 

3. «Το κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο και οι 
εξελίξεις στις Ευρωπαϊκές Εργασιακές 
Σχέσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο» 

4. «Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας» 

5. «Οικονοµικά χαρακτηριστικά και αγορά 
εργασίας στους Ν. Χανίων και Ρεθύµνης» 

6. «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις – 
Συλλογικές Ρυθµίσεις τοπικού ενδιαφέροντος 
και χαρακτήρα» 

12 28/5/2008 

 
ΑΘΗΝΑ 

 
Εσωτερικό 

Καταγγελία Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και 
επιπτώσης 
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Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

13 31/5-1/6/2008 
ΚΟΖΑΝΗ 

 
Περιφερειακό 

1. «Το ισχύον θεσµικό  πλαίσιο για τις 
Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις  ο Ν.1876/90 – 
∆ιαδικασίες Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας.» 

2. «∆ηµόσιος ∆ιάλογος – Προσωπικό Ασφαλείας  
και Εργασιακές σχέσεις» 

3.  «Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας» 

4. «Ευέλικτες µορφές απασχόλησης – Συνέπειες 
στις Εργασιακές Σχέσεις και στην 
Ασφαλιστική κατάσταση των εργαζοµένων» 

5. «Οικονοµικά χαρακτηριστικά και αγορά 
εργασίας στους Ν. Κοζάνης και Γρεβενών. 
Προοπτικές ανάπτυξης» 

6. «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις και 
προβλήµατα εφαρµογής τους. Παράδειγµα 
τοπικής Περίπτωση.» 

14. 21-22/9/2008 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 

 
Κεντρικό - Θεµατικό 

1. «Το ισχύον θεσµικό  πλαίσιο για τις 
Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις  ο Ν.1876/90 – 
∆ιαδικασίες Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας.» 

2.  «Συλλογικές ρυθµίσεις Εργασίας  σε κλάδους 
και επαγγέλµατα µε ισχυρή παρουσία Π.Μ.Ε. 
και Μ.Μ.Ε. Παραδείγµατα τοπικών κλαδικών 
και οµοιοεπαγγελµατικών ρυθµίσεων και 
εφαρµογή τους.» 

3.  «Μικροµεσαίες επιχειρήσεις: Ευρωπαϊκή 
σκοπιά και Απασχόληση.» 

4. «Η συµβολή των Π.Μ.Ε. και Μ.Μ.Ε. στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα. 
Αναφορά στις ευέλικτες µορφές 
απασχόλησης.» 

5. «Μοντέλο πρόληψης κρίσεων απασχόλησης 
σε τοπικό επίπεδο. Η περίπτωση του κλάδου 
της ένδυσης.» 

15. 24/9/2008 
ΑΘΗΝΑ 

 
Εσωτερικό 

«Το ζήτηµα της πραγµατογνωµοσύνης, άρθρο 15, 
παρ. 4, Ν. 1876/90.» 

 


