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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ∆ Ι Α Ι Τ Η Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ο . Μ Ε . ∆ .

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας
(Ο.ΜΕ.∆.) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1876/1990, όπως
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010, όπως ισχύει, καθώς και τις
διατάξεις της Υ.Α. 44746/∆1.1008, ΦΕΚ 3396/Β’/31.12.2013 (Κανονισµός
Καταστάσεως

Μεσολαβητών

και

∆ιαιτητών

του

Ο.ΜΕ.∆.),

καλεί

τους

ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση τριών (3) θέσεων ∆ιαιτητών, µη
πλήρους απασχόλησης, µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών τριετούς
διάρκειας, δυναµένης να ανανεωθεί.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ
Α. Οι υποψήφιοι διαιτητές πρέπει :
1) να έχουν συµπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους,
2) να έχουν πτυχίο νοµικών ή οικονοµικών επιστηµών ή συναφών σπουδών
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο αρµοδίως ισότιµο πτυχίο της
αλλοδαπής,
3) να έχουν 10ετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.
Περαιτέρω, όλοι οι υποψήφιοι ∆ιαιτητές πρέπει:
4) Να µην είναι µέλη ∆.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και
οργανώσεων εργοδοτών.
5) Να µη βαρύνονται µε πειθαρχικές ποινές από την επαγγελµατική,
επιστηµονική ή συνδικαλιστική τους οργάνωση.
6) Να µην έχουν καταδικασθεί για τα αδικήµατα και να µην έχουν τα
ασυµβίβαστα που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του Κανονισµού

Καταστάσεως των Μεσολαβητών και ∆ιαιτητών του Οργανισµού Μεσολάβησης
και ∆ιαιτησίας (Υ.Α. 44746/∆1.10008, ΦΕΚ 3396/Β΄/31.12.2013)1.
Β. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν πρόσθετα προσόντα, όπως
η ύπαρξη µεταπτυχιακών τίτλων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων αρµοδίως
ισότιµων της αλλοδαπής και σχετικές δηµοσιεύσεις, ιδίως σε θέµατα εργασιακών
σχέσεων.
Γ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα της επιλογής κατά την κρίση του.
Επιφυλάσσεται να µην καλύψει όλες τις θέσεις, αν οι υποψήφιοι δεν πληρούν
τα παραπάνω ορισθέντα προσόντα και κριτήρια.
∆εν επιλέγονται πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του ∆.Σ. του Οργανισµού
εκπροσωπούν συµφέροντα ιδιωτικών επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων,
του δηµοσίου και φορέων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.
Θα ειδοποιηθούν για την περαιτέρω διαδικασία µόνο οι ενδιαφερόµενοι, οι
οποίοι θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο της προεπιλογής.

Υποβολή Αίτησης και Υπεύθυνης ∆ήλωσης – Προθεσµία ∆ικαιολογητικά
•

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν στον Οργανισµό Μεσολάβησης και
∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.), ο οποίος εδρεύει επί της Πλατείας Βικτωρίας 7, 104 34
Αθήνα, τηλ.: 210-88.14.922: α) συµπληρωµένη αίτηση και β) υπεύθυνη δήλωση

1

Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 4 του Κανονισµού Καταστάσεως Κανονισµός Καταστάσεως των
Μεσολαβητών και ∆ιαιτητών του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Υ.Α. 44746/∆1.10008,
ΦΕΚ 3396/Β΄/31.12.2013) ορίζουν τα εξής:
«Άρθρο 4: Προσόντα και Ασυµβίβαστα των Μεσολαβητών και των ∆ιαιτητών.
[…]
5. Οι Μεσολαβητές και οι ∆ιαιτητές δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση σε
ποινή στερητική των πολιτικών τους δικαιωµάτων ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή ή εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήµατος κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήµιση,
ψευδορκία, ψευδή κατά µήνυση, λιποταξία, εγκλήµατα περί το νόµισµα και ψευδή υπεύθυνη δήλωση.
6. ∆εν προσλαµβάνονται πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του ∆.Σ. του Ο.ΜΕ.∆. εκπροσωπούν
συµφέροντα ιδιωτικών επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, του δηµοσίου και φορέων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ενδεικτικά αναφέρονται (α) οι διορισµένοι σε θέσεις πολιτικής φύσης
στον κρατικό µηχανισµό, στο δηµόσιο, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε απόφαση που έχει
δηµοσιευθεί στην ΕτΚ, (β) οι εν ενεργεία δηµόσιοι υπάλληλοι, µε εξαίρεση τα µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
και το ερευνητικό και επιστηµονικό προσωπικό Ινστιτούτων και Οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, (γ)
οι ∆ιευθυντές προσωπικού σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και φορείς κάθε είδους και φύσης.
[…]»

του ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, σχετικά µε όσα αναφέρονται
στα στοιχεία Α4., Α5. και Α6. της παρούσας πρόσκλησης. Οι αιτήσεις µπορούν,
είτε να κατατίθενται προσωπικά στην Κεντρική Γραµµατεία του Ο.ΜΕ.∆.
(5ος όροφος), είτε να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην
ως άνω διεύθυνση.
•

Προθεσµία υποβολής αίτησης: µέχρι και την 10η Νοεµβρίου 2017

•

∆ικαιολογητικά: Μαζί µε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται:
πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, τίτλοι σπουδών, σχετικές δηµοσιεύσεις, στοιχεία
που θα αποδεικνύουν την απαιτούµενη από το νόµο εµπειρία και κάθε άλλο
στοιχείο το οποίο ο υποψήφιος εκτιµά χρήσιµο για την κρίση του ∆.Σ.
Όλα τα αντίγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα.
Έντυπα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, της αίτησης και της υπεύθυνης

δήλωσης διατίθενται στα κεντρικά γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα
(Πλατεία Βικτωρίας 7- 4ος όροφος) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Οργανισµού www.omed.gr

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας
Άγγελος Ζησιµόπουλος

