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I. ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Η παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης & ∆ιαιτησίας ετών 1992 - 2001  

Κατά την περίοδο 1992-2001 στον Οργανισµό υπεβλήθησαν συνολικά 1825 αιτήσεις 
για παροχή υπηρεσιών, µεσολάβησης και διαιτησίας, εκ των οποίων 1652 αιτήσεις γαι 

υποθέσεις βάσει του ν. 1876/90 και 173 υποθέσεις µεσολάβησης για καθορισµό προσωπικού 

ασφαλείας και δηµοσίου διαλόγου, βάσει του ν. 2224/94.  Ο κύριος όγκος των υποθέσεων 

του Ο.ΜΕ.∆. αφορά τον ιδιωτικό τοµέα.  Ειδικότερα, σε ένα σύνολο 1825 υποθέσεων ο 

ιδιωτικός τοµέας καλύπτει ποσοστό 70% και 30% το ∆ηµόσιο και ο ευρύτερος ∆ηµόσιος 

τοµέας. 

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανοµή των υποθέσεων κατά 

κατηγορία συλλογικής ρύθµισης:   

Πίνακας 1 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο.ΜΕ.∆. 1992-2001 

1. Κλαδικές 630 34,5% 

2. Οµοιοεπαγγελµατικές            

(εθνικές + τοπικές) 

739 40,5% 

3. Επιχειρησιακές 456 25% 

      Σύνολο 1825 100% 

 

Ειδικότερα: 

• 1117 αφορούν υποθέσεις  µεσολάβησης του Ν. 1876/90   

• 535 υποθέσεις διαιτησίας ( Ν. 1876/90) 

• 93 υποθέσεις µεσολάβησης για  Προσωπικό Ασφαλείας (Ν. 2224/94) 

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

 

A. Υποθέσεις µεσολάβησης 

Από τις 1117 υποθέσεις µεσολάβησης που ήρθαν στον Οργανισµό, στο διάστηµα 

1992-2001 για σύναψη Σ.Σ.Ε., το ποσοστό επιτυχούς κατάληξης της µεσολαβητικής 

προσπάθειας ανήλθε στο 46%.    

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό διαµορφώνεται στο 81% προκειµένου περί 

υποθέσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.  Ειδικότερα, από τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν στον 

ΟΜΕ∆ για σύναψη  επιχειρησιακής σ.σ.ε. κατ΄ εφαρµογή του ν. 1876/90 κατά την περίοδο 

1992-2001 και επί συνόλου 283, κατέληξαν επιτυχώς, δηλαδή µε υπογραφή Σ.Σ.Ε., 230 

υποθέσεις.  
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Σηµειώνουµε ότι ο αριθµός των 574 Σ.Σ.Ε. που υπεγράφησαν συνολικά µέσω του 

Ο.ΜΕ.∆. (512 στο στάδιο της µεσολάβησης και 62 στο στάδιο της διαιτησίας) 

αντιπροσωπεύουν το 21,4% του συνόλου των Σ.Σ.Ε. (2.763) που υπεγράφησαν κατά το 

χρονικό διάστηµα 1992-2001 σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Επίσης παρατηρείται  ότι ο όγκος των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. αφορά κυρίως 

κλαδικές & οµοιοεπαγγελµατικές και δευτερευόντως επιχειρησιακές, οι οποίες όµως 

(επιχειρησιακές) βαίνουν συνεχώς αυξανόµενες. Στις επιχειρησιακές αυτές υποθέσεις 

συµπεριλαµβάνονται και αιτήσεις για κατάρτιση κανονισµών εργασίας.  

 

B. Υποθέσεις διαιτησίας 

Το χρονικό διάστηµα 1992-2001 ο Οργανισµός χειρίσθηκε 535 υποθέσεις διαιτησίας 
εκ των οποίων εξεδόθησαν 464 ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, υπεγράφησαν 62 Σ.Σ.Ε στο στάδιο 

της διαιτησίας, σε πέντε περιπτώσεις εξεδόθησαν συγχρόνως διαιτητικές αποφάσεις και 

υπεγράφησαν και Σ.Σ.Ε. και σε τρεις ανεστάλη η διαδικασία µε αίτηση των µερών. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα, οι διαιτητικές αποφάσεις αντιπροσωπεύουν το  

41 % των αιτήσεων για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης  του ν 1876/90 που χειρίσθηκε ο 

Οργανισµός.  

Επισηµαίνουµε ότι οι διαιτητικές αποφάσεις που εξεδόθησαν συνολικά µέσω του 

Ο.ΜΕ.∆. (464) αντιπροσωπεύουν µόλις το 14,8 % του συνόλου των συλλογικών ρυθµίσεων 

(Σ.Σ.Ε. + ∆.Α.), ήτοι 3.139 ρυθµίσεων, που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστηµα                

1992 -2001 σε πανελλαδικό επίπεδο (βλ. πίνακα 4) 

 
Γ.  Υποθέσεις προσωπικού ασφαλείας 

Από τις 93 υποθέσεις Μεσολάβησης που χειρίσθηκε ο Οργανισµός, από την έναρξη 

ισχύος του ν. 2224/94, 43 κατέληξαν επιτυχώς και υπεγράφη πρακτικό συµφωνίας µεταξύ 

των µερών (ποσοστό επιτυχούς κατάληξης 46%). Σηµειώνεται ότι οι υποθέσεις αυτής της 

κατηγορίας αφορούν κυρίως επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητους τοµείς (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΚΟ, Ο.Α., Β.P., MOBIL 

κλπ.) 

 

∆.  Υποθέσεις δηµοσίου διαλόγου 

Από τις 80 υποθέσεις δηµοσίου διαλόγου που χερίσθηκε ο Ο.ΜΕ.∆ µετά την έναρξη 

ισχύος του ν. 2224/94, οι 39 κατέληξαν θετικά και σταµάτησε ή δεν πραγµατοποιήθηκε 

τελικώς η απεργία (ποσοστό επιτυχούς κατάληξης 49%).  Σηµειώνεται ότι οι υποθέσεις 

δηµοσίου διαλόγου αφορούν κυρίως το δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (Ολυµπιακή 

Αεροπλοΐα, Ο.Σ.Ε., Ε.Κ.Ο., Υπ. Γεωργίας, Ολυµπιακή Αεροπορία, Ε.Σ.Υ.Ε., Ι.Κ.Α., κ.λπ.). 
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Ε.   Υποθέσεις Ο.ΜΕ.∆. – Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 

Το Παράρτηµα του Ο.ΜΕ.∆. στη Θεσσαλονίκη δηµιουργήθηκε το 1994. Κατά τη 

περίοδο 1994 -2001 υπεβλήθησαν 88 υποθέσεις Μεσολάβησης, 40 υποθέσεις ∆ιαιτησίας, 18 

υποθέσεις προσωπικού ασφαλείας και 12 υποθέσεις δηµοσίου διαλόγου. Επίσης 

υπεγράφησαν 43 Σ.Σ.Ε. στο στάδιο της µεσολάβησης και  3 Σ.Σ.Ε. στο στάδιο της διαιτησίας. 

Τέλος, έκλεισαν θετικά  6 υποθέσεις για καθορισµό προσωπικού ασφαλείας και 1 για 

δηµόσιο διάλογο.  

 
ΣΤ. Κατανοµή των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. (1992-2001) 

Στον πίνακα 2  που ακολουθεί εµφανίζεται η κατανοµή των υποθέσεων σε εθνικό, 

τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο για το  σύνολο των 1825 υποθέσεων, οι οποίες εξελίχθησαν 

στην περίοδο 1992 – 2001 στον Ο.ΜΕ.∆.  

Πίνακας 2 

• Εθνικό επίπεδο    (κλαδικές + οµοιοεπαγγελµατικές ) 989 54% 

• Τοπικό επίπεδο   (κλαδικές + οµοιοεπαγγελµατικές)  380 21% 

• Επιχειρησιακό επίπεδο 456 25% 

Γενικό Σύνολο 1825 100% 

 

Στον πίνακα 3 εµφανίζεται η γεωγραφική κατανοµή των υποθέσεων, σε τοπικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, µε αναφορά στις πόλεις µε το µεγαλύτερο αριθµό υποθέσεων. 

Πίνακας 3 

ΑΤΤΙΚΗ 393  47% 

ΚΡΗΤΗ 220 (Χανιά 125,  Ηράκλειο 61,  Λασίθι 12) 26,3% 

Β. ΕΛΛΑ∆Α 144 (Θεσσαλονίκη 87,  Καβάλα 18,  Νάουσα 9) 17,2% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 42 (Αχαΐα 34, Κόρινθος 8) 5% 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 9 (Ρόδος 3) 1,1% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 8 (Εύβοια 3, Φωκίδα 3, Αιτωλοακαρνανία  1, Φθιώτιδα 1) 1% 

ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑ∆Α 8 (Βόλος 5) 1% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 6 (Κέρκυρα) 0,7% 

Β. ΑΙΓΑΙΟ 4 (Μυτιλήνη, Σάµος) 0,5% 

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 1 (Σύρος) 0,1% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 1 (Ιωάννινα) 0,1% 

Σύνολο  836  100% 
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Από τα στοιχεία του πίνακα 3 βλέπουµε ότι τρεις περιοχές της χώρας, ήτοι η Αττική 

(393), η Κρήτη (220) και η Β. Ελλάδα (144) συγκεντρώνουν το 91% των συλλογικών 

ρυθµίσεων σε τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο.  Επισηµαίνεται  ότι ο µεγάλος αριθµός 

υποθέσεων του Ν. Αττικής οφείλεται κυρίως στις επιχειρησιακές σ.σ.ε. (η Αττική καλύπτει το 

68% του συνόλου των επιχειρησιακών ρυθµίσεων σε επίπεδο ΟΜΕ∆) ενώ στην Κρήτη η 

συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων αφορά κλαδικές ή οµοιεπαγγελµατικές ρυθµίσεις 

των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο µε σχέση  ιδιωτικού δικαίου  

 

Ζ.   Συγκεντρωτικά στοιχεία συλλογικών ρυθµίσεων  σε πανελλαδικό επίπεδο                 
(1961-2001) 

Ο πίνακας 4 που ακολουθεί περιλαµβάνει στοιχεία του  Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ο.ΜΕ.∆. και δίδει την ετήσια αναλυτική εικόνα των 

συλλογικών ρυθµίσεων ανά είδος, σε επίπεδο χώρας. 

 

Πίνακας 4 

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 
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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. 

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 

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 

Εναρξη 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 

 
Από την ανάλυση των πιο πάνω συγκεντρωτικών  στοιχείων για τις συλλογικές 

ρυθµίσεις, στον Πίνακα 4,  παρατηρούνται τα εξής:   

α) σηµαντική µείωση του αριθµού των διαιτητικών αποφάσεων από την έναρξη 

ισχύος του ν. 1876/90, β) οι επιχειρησιακές ρυθµίσεις καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό των 

συλλογικών συµβάσεων που υπογράφονται κατ’ έτος και  γ) οι κλαδικές και επιχειρησιακές 

έχουν σταθερά το προβάδισµα από το 1992 έναντι των οµοιεπαγγελµατικών, που ήταν 

άλλωστε το επιδιωκόµενο από το ν. 1876/90. 
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Στους πίνακες που ακολουθούν στο Παράρτηµα ΙΙ 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 ν. 2224/94.   

 

II.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.∆. 

 

Έχει γραφεί από Έλληνα έγκυρο µελετητή των διεθνών εργασιακών σχέσεων αλλά 

και από άλλους αλλοδαπούς ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηµιουργηθεί 

ανεξάρτητες επιτροπές εµπειρογνωµόνων εθνικού κύρους διορισµένων από το κράτος, µετά 

από συµβατικές διαδικασίες µε τους κοινωνικούς συνοµιλητές, για τη µελέτη ορισµένων 

προβληµάτων εθνικής σηµασίας και διατύπωση προτάσεων γενικότερα αποδεκτών. 

Παράλληλα, εκφράσθηκε η ευχή ότι ο Ο.ΜΕ.∆. θα µπορούσε να αποκτήσει κάποτε το 

απαραίτητο κύρος και τους σχετικούς πόρους για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ρόλου 

εκπαιδευτικού και ευρείας πληροφόρησης, ανάπτυξης συµβουλευτικών διαδικασιών ή και 

προληπτικής µεσολάβησης και διαιτησίας. 

Εκτιµούµε ότι ο Ο.ΜΕ.∆. έγκαιρα συνειδητοποίησε την αναγκαιότητα ανάπτυξης 

τέτοιων συµπληρωµατικών διαδικασιών, ορισµένες από τις οποίες έχει θέσει σε λειτουργία 

και  άλλες τις οποίες έχει εντάξει στο αναπτυξιακό του πρόγραµµα το οποίο υλοποιεί από 

τριετίας.  

Βασικός σκοπός του είναι η αναβάθµιση των υπηρεσιών Μεσολάβησης & ∆ιαιτησίας. 

Για την επίτευξη του πρωταρχικού αυτού σκοπού ο Ο.ΜΕ.∆. άρχισε να 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) 
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• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και σύνδεση της µε φορείς και οργανισµούς του 

εσωτερικού και εξωτερικού. 

• Εκδόσεις (η συνεχής ενηµέρωση και ο εµπλουτισµός της κωδικοποίησης των συλλογικών 

ρυθµίσεων, ετήσια έκθεση, εκλαικευµένες εκδόσεις όπως κώδικες πρακτικής κλπ). 

• Τεχνική στήριξη των Μερών, και των Μ-∆ µε τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε τους 

όρους των συλλογικών ρυθµίσεων µε βάση το έργο της κωδικοποίησης, εξειδικευµένου 

προγράµµατος µε την εξέλιξη των αποδοχών των συλλογικών ρυθµίσεων κλπ. 

• Ανάπτυξη ερευνητικής-µελετητικής δραστηριότητας στο γνωστικό αντικείµενο του 

Οργανισµού. 

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

 

1. Εκπαίδευση (σεµινάρια σε κεντρικό & περιφερειακό επίπεδο) 

Ο νόµος 1876/90, στο πλαίσιο καθιέρωσης ενός αποκεντρωµένου συστήµατος 

επάλληλης διαπραγµάτευσης για το σύνολο των θεµάτων των εργασιακών σχέσεων, 

προέβλεψε ως φορέα υλοποίησης του τον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, και 

βασικό του όργανο τη σύσταση ενός Σώµατος ανεξάρτητων Μεσολαβητών και ∆ιαιτητών.    

Ως έργο του Σώµατος έθεσε την παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας για την 

ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου µέσα από τη διαπραγµάτευση και τέλος την επίλυση των 

συλλογικών διαφορών και την άµβλυνση των κοινωνικών συγκρούσεων.  

Ως προϋπόθεση επιτυχούς λειτουργίας και συµβολής του Οργανισµού στο πλαίσιο 

που περιγράφεται ανωτέρω, τίθεται αφενός η ύπαρξη ενηµέρωσης και γνώσης του 

αντικειµένου του σε όλο το φάσµα των εµπλεκοµένων φορέων και αφετέρου σε όλες τις 

περιοχές που δραστηριοποιούνται αυτοί.  

Ετσι, παράλληλα µε τις κύριες δραστηριότητές του ο Οργανισµός, σχεδίασε και 

καθιέρωσε ένα ευρύ εκπαιδευτικό ενηµερωτικό πρόγραµµα πανελλαδικής εµβέλειας, ώστε 

µέσα από τη θεµατολογία και την υλοποίησή του να καταστούν κοινωνοί του αντικειµένου 

και των δυνατοτήτων του, όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπρόσωποι και στελέχη 

συνδικαλιστικών & επαγγελµατικών οργανώσεων.  

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Οργανισµού από το 1992 έως σήµερα βασίζεται 

σε δύο άξονες: ο πρώτος αφορά τη διοργάνωση σεµιναρίων στο κέντρο (Αθήνα) και ο 

δεύτερος στη διοργάνωση σεµιναρίων στην περιφέρεια, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.  

Το εκπαιδευτικό έργο του Οργανισµού στο κέντρο ξεκίνησε µε σκοπό την 

επιµόρφωση και ενηµέρωση των εκπροσώπων των µερών, που εµπλέκονται σε συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις, σε θέµατα που τα αφορούν, προκειµένου να προωθηθεί ο µεταξύ τους 

διάλογος, αλλά και να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση των δικαιωµάτων και των συµφερόντων 

τους, ώστε να έχουν καλύτερη διαπραγµατευτική ικανότητα και τεκµηρίωση. Είναι γεγονός 

ότι ήταν η πρώτη φορά που διοργανώνονταν ηµερίδες µε κοινή συµµετοχή εκπροσώπων των 
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εργοδοτών, εργαζοµένων και δηµοσίου, προκειµένου να αναλυθούν εργασιακά θέµατα 

κοινού ενδιαφέροντος.  

 Η πρωτοβουλία του ΟΜΕ.∆. είχε θετικά αποτελέσµατα, τόσο στο καθαρά 

ενηµερωτικό µέρος, διότι  έδειξε ότι η βάση των εκπροσώπων των µερών είχε άγνοια 

βασικών παραµέτρων που καθορίζουν το σύστηµα διαχείρισης και ρύθµισης των όρων 

εργασίας, όσο και στο πολιτικό και παιδαγωγικό µέρος διότι άνοιξε τον τοπικό διάλογο στα 

µέρη που ήταν παντελώς ανύπαρκτος. Για ακόµη µία αφορά φάνηκε ότι υπάρχουν 

διαδικασίες και πρακτικές που είναι αυτονόητες για ένα µικρό αριθµό εκπροσώπων των 

µερών, για το µεγαλύτερο αριθµό από αυτούς όµως, είναι απρόσιτες. 

Μετά την πάροδο των πρώτων τριών ετών λειτουργίας του Ο.ΜΕ.∆., διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχει µεγάλη έλλειψη γνώσης του έργου και της αποστολής του Ο.ΜΕ.∆. στην 

περιφέρεια.   Ο Οργανισµός επιτελεί ένα πολύ σηµαντικό και πρωτοποριακό έργο, το οποίο 

έπρεπε να διαδοθεί και στην περιφέρεια, ώστε να το γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

φορείς, εµπλεκόµενοι σε θέµατα εργασιακών σχέσεων και συλλογικών διαφορών εργασίας. 

Επιπλέον, η διαπίστωση αυτή, σήµαινε τον αποκλεισµό των ενδιαφεροµένων µερών από τη 

δυνατότητα προσφυγής στον Ο.ΜΕ.∆. για την επίλυση των συλλογικών τους διαφορών 

εργασίας.  Αυτοί ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τον Ο.ΜΕ.∆. στην επέκταση των 

εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων και στην περιφέρεια από το έτος 1995.  

Α.  Κεντρικά σεµινάρια 

Στα κεντρικά σεµινάρια, που αριθµούν 91 από το 1992 έως σήµερα, συµµετέχουν σε 

τακτή βάση εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων (Γ.Σ.Ε.Ε.και 

οµοσπονδίες) καθώς και εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 

και Ε.Σ.Ε.Ε). Επίσης συµµετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Οικονοµικών. 

Οι εισηγητές - οµιλητές των σεµιναρίων που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι σήµερα ήσαν 

πρόσωπα ιδιαίτερα εξειδικευµένα πάνω στο θέµα που παρουσίαζαν, µε ευρύτατη µόρφωση 

και εµπειρία, όπως καθηγητές Πανεπιστηµίου, ειδικοί επιστήµονες και εµπειρογνώµονες, 

καθώς και µέλη του ∆.Σ. του Ο.ΜΕ.∆. και του Σώµατος Μεσολαβητών-∆ιαιτητών του 

Οργανισµού.  

H θεµατολογία των κεντρικών σεµιναρίων απασχόλησε ιδιαίτερα τον Οργανισµό και 

η τελική επιλογή των θεµάτων έγινε µετά από έντονο προβληµατισµό και διάλογο διότι 

έπρεπε να είναι θέµατα επίκαιρα και ενδιαφέροντα για τα µέρη. Στο πλαίσιο αυτό κατά το 

διάστηµα 1992 - 2001 παρουσιάστηκαν θέµατα, όπως : ευέλικτες µορφές απασχόλησης & 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας, η ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας, η µερική 

απασχόληση, οι νέες ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις µε το ν. 2639/98, απασχόληση & 

ανεργία, συγχωνεύσεις - εξαγορές, µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το διεθνή 

χώρο, η ρύθµιση του χρόνου εργασίας σύµφωνα µε το ν. 2874/2000 & η ευρωπαϊκή εµπειρία, 

κ.α. 
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Θεµατολογία κεντρικών σεµιναρίων 

Θεσµικό πλαίσιο του ν. 1876/90 & ευρωπαϊκή εµπειρία 

• Ουσιαστικά, νοµικά και διαδικαστικά θέµατα του ν. 1876/90 

• Νέες τάσεις και περιεχόµενο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων & 
συµβάσεων κατά τη δεκαετία του ’80 (σύγχρονη ευρωπαϊκή εµπειρία, πρότυπες 
µορφές συµβάσεων) 

• Προβλήµατα από την εφαρµογή του ν. 2084/92 και ειδικότερα η κοινωνική 
ασφάλιση ως αντικείµενο των σ.σ.ε. 

Εργασιακές σχέσεις 

• Ρυθµίσεις του χρόνου εργασίας. 
• Ρυθµίσεις για την υγιεινή και ασφάλεια. 

• Ευρωπαϊκές συλλογικές συµφωνίες µετά το Μάαστριχτ (προβλήµατα, 

προοπτικές). 

• Εργασιακές σχέσεις, ανάπτυξη και απασχόληση. 

• Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση. 

• Ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και του χρόνου εργασίας. 

• Μερική απασχόληση. 

• Ασφαλιστικά ζητήµατα, σύγχρονα προβλήµατα κοινωνικής ασφάλειας. 

• Το νέο θεσµικό θεσµικό για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο ∆ηµ. τοµέα. 

• Συγχωνεύσεις – εξαγορές  επιχειρήσεων. 

• Οι νέες ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις µε το ν. 2639/98. 

• Η ρύθµιση σχετικά µε το χρόνο εργασίας σύµφωνα µε το ν. 2874/2000. 

Επιχειρησιακά θέµατα 

• Αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων (ισολογισµός, 

λογαριασµός εκµετάλλευσης, ανταγωνιστικότητα). 

• Επιχείρηση και κοινωνία, επιχείρηση και εργαζόµενοι. 

• Τεχνολογικές εξελίξεις και απασχόληση. 

• Ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Οικονοµικά θέµατα 

• Μακροοικονοµική και  πολιτική εισοδηµατική, ∆.Τ.Κ, πληθωρισµός. 

• Οικονοµική ανάπτυξη στην Ελλάδα, χαρακτηριστικά της περιφερειακής 

ανάπτυξης. 

• ∆ηµόσιος Τοµέας, αποκρατικοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις. 
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∆ΕΚΟ 

• Ο κοινωνικός ρόλος των  ∆ΕΚΟ και οι επιπτώσεις από τον ανταγωνισµό. 

• Το νέο θεσµικό πλαίσιο. 
• ∆ιοίκηση ανθρωπίνου δυναµικού και συστήµατα αµοιβών. 

Ανθρώπινο δυναµικό 

• Σύγχρονες τεχνικές στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναµικού, θέµατα υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας 
• Επιπτώσεις της τεχνολογίας στις εργασιακές σχέσεις (οικονοµικές, κοινωνικές, 
ποιοτικές) 

• Απολύσεις, σύνδεση αµοιβής - παραγωγικότητας 

Κλαδικό σεµινάριο στον τοµέα του µετάλλου 

• Οικονοµικά δεδοµένα, και συλλογικές διαπραγµατεύσεις,  

• Οικονοµική κατάσταση και προοπτικές 

Κλαδικό σεµινάριο στον τοµέα του Τουρισµού 

• ∆ραστηριότητες και ειδικότητες,  
• Εργασιακές σχέσεις, µορφές απασχόλησης 

Κλαδικό σεµινάριο στον τοµέα του Εµπορίου 

• ∆ραστηριότητες και ειδικότητες,  
• Εργασιακές σχέσεις, µορφές απασχόλησης 

Κλαδικό σεµινάριο για τις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 

• ∆ραστηριότητες και ειδικότητες,  
• Εργασιακές σχέσεις, µορφές απασχόλησης 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα των σεµιναρίων αυτών, είναι η ευρύτατη συµµετοχή των 

προσκαλουµένων  - εκπαιδευοµένων ατόµων, το αµείωτο ενδιαφέρον τους, καθώς και η 

προσπάθεια για ενεργό παρουσία τους µέσω του διαλόγου. 

Επίσης, οι εκπαιδευόµενοι, µέσω ειδικών εντύπων έχουν τη δυνατότητα να 

αξιολογήσουν τα σεµινάρια και να εκφράσουν την επιθυµία τους, σχετικά µε το αντικείµενο 

που εκείνοι θα ήθελαν να έχει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο µέλλον.  
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B. Περιφερειακά σεµινάρια 
 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο Ο.ΜΕ.∆. διηύρυνε την εκπαιδευτική του 

δραστηριότητα και στην περιφέρεια.  Συνολικά από το 1995 έως σήµερα διεξήχθησαν 36 

σεµινάρια σε όλη την Ελλάδα. 

Στα σεµινάρια που διοργανώνονται στην περιφέρεια συµµετέχουν εκπρόσωποι των 

κατά τόπους εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων όπως Εργατικά Κέντρα, Οµοσπονδίες 

Εµποροβιοτεχνών, εκπρόσωποι των Επιθεωρήσεων Εργασίας και εκπρόσωποι των τοπικών 

επιχειρήσεων.  Ακόµη, µε το σκεπτικό να παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι τα 

εκπαιδευτικά σεµινάρια του Οργανισµού, καλούνται και εκπρόσωποι από δύο ή τρεις 

όµορους νοµούς.  Με τον τρόπο αυτό το έργο του Ο.ΜΕ.∆. έγινε γνωστό σε όλη την 

επικράτεια.  

Η θεµατολογία ήταν η ίδια σε όλα τα σεµινάρια και αφορούσε την αποστολή και το 

έργο του Ο.ΜΕ.∆., και αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών Μεσολάβησης, ∆ιαιτησίας, 

Προσωπικού Ασφαλείας και ∆ηµοσίου ∆ιαλόγου. Τα τρία τελευταία χρόνια µάλιστα, έγινε 

επιλεκτική επανάληψη των εκπαιδευτικών σεµιναρίων του Οργανισµού σε περιοχές που 

παρατηρήθηκε, από τη µία µεριά, ιδιαίτερη κινητικότητα στα εργασιακά ζητήµατα και από 

την άλλη, η ύπαρξη θεµάτων, στο πλαίσιο πάντα των εργασιακών σχέσεων, άµεσου τοπικού 

ενδιαφέροντος.  Για παράδειγµα, στα περιφερειακά σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν σε 

περιοχές όπως η Κέρκυρα, το Ηράκλειο και η Ζάκυνθος αναπτύχθηκε, εκτός των άλλων, το 

θέµα του "ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ" ως θέµα τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ στην Πρέβεζα και στην Χίο 

προβλέφθηκε ως θέµα τοπικού ενδιαφέροντος "Ο κλάδος της Ιχθυοκαλλιέργειας στην 

Ελλάδα : οικονοµικές εξελίξεις & εργασιακές σχέσεις".  

Οι εισηγητές είναι βασικά Μεσολαβητές-∆ιαιτητές και µέλη του ∆.Σ. του Ο.ΜΕ.∆.  

Οι περιοχές στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν τα σεµινάρια αυτά, αναφέρονται αναλυτικά στον 

πίνακα 5 που ακολουθεί: 

Πίνακας 5 

Σεµινάρια 1995 Χαλκιδική, Βόλος 

Σεµινάρια 1996 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καστοριά, Μυτιλήνη, Πάτρα 

Σεµινάρια 1997 Καλαµάτα, Λειβαδιά, Χαλκίδα, Λάρισα, Ναύπλιο, Ρόδος, Σύρος, Χανιά 

Σεµινάρια 1998 Πιερία, Σέρρες, Ναύπακτος 

Σεµινάρια 1999 Θεσσαλονίκη, Τρίπολη, Χίος, Ηράκλειο 

Σεµινάρια 2000 Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα, Νάουσα, Θήβα, Βόλος, ∆ράµα, Κέρκυρα  

Σεµινάρια 2001 Άργος, Ζάκυνθος, Πτολεµαϊδα, Ρέθυµνο, Πρέβεζα, Πειραιάς 
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Αξίζει επίσης να αναφερθεί, ότι η πρωτοβουλία αυτή του Ο.ΜΕ.∆. είχε θετικότατο 

αντίκτυπο στην περιφέρεια και για το γεγονός ότι κάποιος φορέας ενδιαφέρθηκε για τη 

διαφώτιση και ενηµέρωση τους.  Σε µία εποχή όπου η αποκέντρωση και το ενδιαφέρον για τις 

ανάγκες της περιφέρειας είναι πολύ περιορισµένα, το εκπαιδευτικό έργο του Ο.ΜΕ.∆. έγινε 

δεκτό µε ενθουσιασµό. 

 
Γ.  Συµπεράσµατα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα 

Στη διάρκεια των ετών αυτών (1992-2001) επιµορφώθηκαν µέσω των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Ο.ΜΕ.∆. περίπου 6.000 άτοµα  

Ευελπιστούµε, µε νέες ιδέες, πιο εξειδικευµένη θεµατολογία, τόσο στο κέντρο όσο και 

στην περιφέρεια, αλλά και µε καλύτερο τρόπο διοργάνωσης, ότι το εκπαιδευτικό έργο του 

Οργανισµού θα συνεχισθεί µε τη ίδια επιτυχία και στο µέλλον. 

 

 

2. Βιβλιοθήκη - Τεκµηρίωση 

Η ανάπτυξη  του τµήµατος βιβλιοθήκης στοχεύει στην δηµιουργία ηλεκτρονικής 

βιβλιοθήκης στον Οργανισµό 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. 

Απευθύνεται στην παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στους Μεσολαβητές-∆ιαιτητές, 

το ∆.Σ., την υπηρεσία του Ο.ΜΕ.∆. και ευρύτερα στους κοινωνικούς εταίρους. Στην 

ολοκληρωµένη και τελική µορφή της η βιβλιοθήκη θα παρέχει πλήρη πληροφοριακή κάλυψη 

µε τα ενοποιηµένα συστήµατα αυτοµατισµού της βιβλιοθήκης, την δυνατότητα ύπαρξης του 

καταλόγου της (και των επιπλέον βάσεων δεδοµένων) στο διαδίκτυο και θα υπάρχει άµεση η 

δυνατότητα για την κάλυψη του πληροφοριακού κενού στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις,  

Η σηµερινή συλλογή της βιβλιοθήκης αριθµεί περί τους 1100 τίτλους βιβλίων, 80 

τίτλους περιοδικών, ελληνικών και ξενόγλωσσων, καθώς και µικρή συλλογή από οπτικούς 

δίσκους. Το υλικό έχει είτε 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 δύο βάσεις δεδοµένων 

(ΝΟΜΟΣ και Εθνικό Τυπογραφείο).  Τέλος τηρείται αρχείο αποκοµµάτων ηµερήσιου τύπου 

και αρχείο µε 450 ηλεκτρονικές διευθύνσεις σε σχετικούς δικτυακούς τόπους. 

Για το 2002 προγραµµίζεται η ανάπτυξη δύο νέων βάσεων δεδοµένων, µία αναφορικά 

µε την αποδελτίωση περιοδικών (βάση αρθρογραφίας περιοδικού τύπου σε συναφή 

δηµοσιεύµατα) και µία αναφορικά µε νοµικά κείµενα σε σχέση µε το συλλογικό εργατικό 

δίκαιο (βάση δεδοµένων νόµων, αποφάσεων και  Σ.Σ.Ε., δηµοσιευµένων στα ελληνικά 

νοµικά περιοδικά). 
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Η ανάπτυξη της συλλογής θα συνεχιστεί µε τον εµπλουτισµό µε νέο υλικό τόσο στους 

υπάρχοντες θεµατικούς άξονες, όσο και σε νέους. 

 

3. Εκδοτική δραστηριότητα 

Η εκδοτική δραστηριότητα του Οργανισµού αφορά  στα ακόλουθα : 

• Συνέχιση του έργου της κωδικοποίησης και ενηµέρωσή του σε ετήσια βάση. 

• Έκδοση ενηµερωτικών εντύπων σε θέµατα αρµοδιότητας του Οργανισµού  

Για το 2002  

• προγραµµατίζονται έκτακτες εκδόσεις σηµαντικών θεµάτων εργασιακού περιεχοµένου 
(αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Ο.ΜΕ.∆., µεταφράσεις σηµαντικών κειµένων, 

µελέτες/έρευνες Ο.ΜΕ.∆, κ.λπ). 

• Ετήσια έκθεση πεπραγµένων του Οργανισµού µε αναφορά και στο ευρύτερο πλαίσιο των 

εργασιακών σχέσεων. 

 
3.1. Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθµίσεων Εργασίας 

Το έργο της κωδικοποίησης έχει ξεκινήσει από το έτος 1993 και προχωρά στην 

τέταρτή του έκδοση, µε κωδικοποίηση των 160 σηµαντικότερων συλλογικών ρυθµίσεων από 

το 1975 έως σήµερα.  Τα κείµενα συνοδεύονται από πίνακες µε τα οικονοµικά δεδοµένα κάθε 

συλλογικής ρύθµισης που απεικονίζουν αποδοχές (µισθούς /ηµεροµίσθια & επιδόµατα) του 

τελευταίου έτους που κωδικοποιείται. 

Το έργο έχει συµπληρωθεί έως και το 2000 ούτως ώστε να καλύπτει το 90% του 

συνόλου των κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών ρυθµίσεων σε επίπεδο χώρας καθώς και 

µικρό αριθµό επιχειρησιακών συµβάσων.  

Στόχος του Ο.ΜΕ.∆. εκτός από την έντυπη παραγωγή των κωδικοποιήσεων, σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα είναι η ηλεκτρονική παραγωγή του έργου σε CD, το οποίο θα διαθέτει 

εξειδικευµένο λογισµικό ώστε γρήγορα και εύκολα να επιτυγχάνεται η πρόσβαση στην 

πληροφορία (κωδικοποιηµένη σύµβαση) από οποιονδήποτε, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις 

πληροφορικής.  Το έργο προετοιµάζεται και αναµένεται να κυκλοφορήσει  στο α΄ τρίµηνο 

του 2002.  

 
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 
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“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.  

 

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

Ο κόµβος του Οργανισµού στο διαδίκτυο (www.omed.gr) θα βοηθήσει σηµαντικά 

στην ευρύτερη γνωστοποίηση του έργου που επιτελεί ο Οργανισµός.  Για τους επισκέπτες, οι 

ιστοσελίδες του Ο.Μ.Ε.∆. θα αποτελούν πηγή πληροφόρησης σε εργασιακά θέµατα, 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις, κωδικοποίηση συλλογικών 

ρυθµίσεων, πίνακες αποδοχών και γενικότερα σε θέµατα που άπτονται του έργου που έχει 

αναλάβει να επιτελέσει ο Οργανισµός.  

Επίσης φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ενδιάµεσος κόµβος µέσα από τον οποίο οι 

επισκέπτες θα µπορούν µέσω διασυνδέσεων να αναζητούν πληροφορίες σε άλλα web sites 

του εσωτερικού ή του εξωτερικού που ασχολούνται  µε εργασιακά θέµατα. 

Αυτοµατισµός Βιβλιοθήκης 

Η βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης θα ενσωµατωθεί στο web site του Οργανισµού µε 

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

 

 
6. Βάση δεδοµένων µε τους όρους αµοιβής & εργασίας των συλλογικών 

ρυθµίσεων  

Η βάση δεδοµένων, η οποία σχεδιάζεται για το 2002,  θα περιλαµβάνει τους όρους 

αµοιβής & εργασίας των συλλογικών ρυθµίσεων µε βάση το έργο της κωδικοποίησης. Ο 

σχεδιασµός της προβλέπει τις ακόλουθες 4  λειτουργίες : 

• Πρώτη λειτουργία: ∆ιαχρονική συλλογή  Σ.Σ.Ε. και ∆.Α., σχετικές Υπουργικές 
Αποφάσεις που κηρύσσουν υποχρεωτικές Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., συλλογή Κανονισµών Εργασίας, 

κ.λπ. 

• ∆εύτερη λειτουργία: Νοµολογία σχετική  µε το συλλογικό εργατικό δίκαιο και ειδικότερα 

τους  ν. 1876/90 και 2224/94.  
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• Τρίτη λειτουργία:  Νοµοθεσία (βασικοί εργατικοί νόµοι). Για το τµήµα αυτό ο 

Οργανισµός µπορεί να συνεργαστεί και µε υπάρχουσες βάσεις όπως η "ΝΟΜΟΣ" και η 

βάση δεδοµένων του ∆ικηγορικού Συλλόγου. 

• Τέταρτη λειτουργία:  Βιβλιογραφία  

Η βάση δεδοµένων θα προσφέρει τη δυνατότητα για πολύπλευρη αναζήτηση 

πληροφοριών πάνω σε θέµατα που άπτονται του ενδιαφέροντος του Οργανισµού, σε πρώτη 

φάση από τις υπηρεσίες του Οργανισµού και τους Μεσολαβητές-∆ιαιτητές και σε δεύτερη 

φάση από τους κοινωνικούς εταίρους και επιστηµονικούς φορείς του χώρου των εργασιακών 

σχέσεων. 

 
7. Ηλεκτρονικό αρχείο των υποθέσεων µεσολάβησης & διαιτησίας 

Για να επιτευχθεί ο στόχος της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης θα καταχωρηθεί µέσω 

scanner όλο το έγγραφο υλικό των υποθέσεων του Οργανισµού από το 1992, έτος έναρξης 

λειτουργίας του Ο.ΜΕ.∆. και  εντεύθεν και θα οργανωθεί σε βάση δεδοµένων ώστε να είναι 

εύκολα και γρήγορα προσβάσιµο και αξιοποιήσιµο.  Το έργο προγραµµατίζεται για το 2002. 

Η ηλεκτρονική οργάνωση προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα : 

• διασφαλίζει τα δεδοµένα, 

• επιτρέπει τη θεµατική και ενάριθµη ευρετηρίαση, 

• προσφέρει ταχύτητα στην αναζήτηση εγγράφων, 

• επιτρέπει εύκολα τον έλεγχο πληρότητας κάθε φακέλου υπόθεσης και τυχόν 

συσχετισµό φακέλων που αφορούν π.χ την ίδια υπόθεση σε διαφορετικό  έτος.  

 
8. Ανάπτυξη ερευνητικής-µελετητικής δραστηριότητας 

Σχεδιασµός και εκπόνηση µελετών (ad hoc) από οµάδες έρευνας µε τη συµµετοχή 

Μεσολαβητών-∆ιαιτητών/τρίτων επιστηµόνων από τον Οργανισµό ή/και σε συνεργασία µε 

άλλους φορείς σε θέµατα αρµοδιότητας του Οργανισµού.  Η δραστηριότητα αυτή έχει 

ξεκινήσει µε την εκπόνηση µελετών σε σηµαντικούς  κλάδους  για τις εργασιακές σχέσεις 

όπως  εµπόριο, κλωστοϋφαντουργία, µέταλλο, τουρισµό και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

 

9. Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων 

Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων µε Οργανισµούς συναφείς προς τον Ο.ΜΕ.∆., (ACAS, 

ILO) και διερεύνηση συνεργασιών και συµµετοχής του Ο.ΜΕ.∆. σε προγράµµατα, συνέδρια 

που σχετίζονται µε το αντικείµενο των εργασιών του. Ο Οργανισµός συµµετέχει συστηµατικά 

σε συνέδρια και σεµινάρια διεθνούς επιπέδου µε στόχο την ευρύτερη ενηµέρωση των 

Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών στις σύγχρονες εξελίξεις των εργασιακών σχέσεων. 
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ΙΙΙ. Το Σώµα Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών 

 

Οι υπηρεσίες Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας παρέχονται από το ειδικό Σώµα των 

Μεσολαβητών - ∆ιαιτητών, το οποίο σήµερα αριθµεί 21 µέλη εκ των οποίων τα 15 έχουν τη 

διπλή ιδιότητα του Μεσολαβητή - ∆ιαιτητή.  Επιλέγονται, µε  απόφαση του ∆.Σ, µε βάση 

κυρίως τα προσόντα, τις γνώσεις και την εµπειρία τους στις εργασιακές σχέσεις. 

Οι Μεσολαβητές -∆ιαιτητές απολαµβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους.  

Είναι νοµικοί ή οικονοµολόγοι  ή άλλων ειδικοτήτων (κοινωνιολόγοι κλπ) µε 

ιδιαίτερη εξειδίκευση και εµπειρία σε θέµατα εργασιακών σχέσεων. Η µέχρι τώρα απόδοση 

τους ανταποκρίνεται στην αντικειµενική λειτουργία και τους σκοπούς του Ο.ΜΕ.∆ προς 

εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και ειδικότερα στην επίλυση των διαφορών που 

προκύπτουν µεταξύ των εργοδοτών-εργαζοµένων.  Το παραχθέν από αυτούς έργο, δηλαδή η 

επίλυση των συλλογικών διαφορών είναι σηµαντικό τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 

 

Επίλογος 

Αν αποτύχει ή επιτύχει ο Ο.ΜΕ.∆. µπορεί να ενδιαφέρει πολύ λίγο µια 

συνδικαλιστική οργάνωση ή µια επιχείρηση. Η αποτυχία του όµως ως θεσµού και οι 

µηχανισµοί παρέµβασής του πρέπει να ενδιαφέρουν όλους µας, γιατί το τίµηµα της αποτυχίας 

του θα το αναλάβει το κοινωνικό σύνολο. Η υπόθεση των µηχανισµών διευθέτησης των 

συλλογικών διαφορών εργασίας είναι κάτι περισσότερο από µια λεπτοµέρεια που µπορεί να 

µας αφήνει αδιάφορους. 

 

 

 

 

 

Στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν παρακάτω, απεικονίζονται αναλυτικά 

στοιχεία και πίνακες που αναφέρονται στα ακόλουθα: 

 

Παράρτηµα Ι     :  Υποδοµή - ανθρώπινο δυναµικό 

Παράρτηµα ΙΙ   :  Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων µεσολάβησης και διαιτησίας 

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

 

 
 
 
 

Υποδοµή - Ανθρώπινο δυναµικό 
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Υποδοµή – Ανθρώπινο δυναµικό 

Μετά το 1998 έχει ενισχυθεί σε σηµαντικό βαθµό η υφιστάµενη υποδοµή, κτιριακή 

και υλικοτεχνική καθώς και το προσωπικό του Ο.ΜΕ.∆., το οποίο αριθµεί σήµερα 17 άτοµα 

µαζί µε το Παράρτηµα Θεσσαλονίκης. 

Η επιλογή της απόκτησης ιδιόκτητου χώρου 800 τ.µ. διασφάλισε αρτιότερη - 

πληρέστερη - ταχύτερη και παραγωγικότερη προσφορά υπηρεσιών προς τα µέρη, σε χώρους 

άνετους, λειτουργικούς και σύγχρονους, προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάθε 

Οργανισµός παροχής υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων. 

• Υφιστάµενο δίκτυο 

Το τοπικό δίκτυο του αποτελείται από 26 σταθµούς εργασίας (25 στην Αθήνα και 

έναν στην Θεσσαλονίκη) που εξυπηρετούν τους µεσολαβητές – διαιτητές, τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου και το µόνιµο προσωπικό του Οργανισµού. Σε κάθε όροφο επίσης, 

είναι εγκατεστηµένοι δικτυακοί εκτυπωτές που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτύπωσης του κάθε 

τµήµατος.  

Το παράρτηµα της Θεσσαλονίκης επικοινωνεί µε το κεντρικό δίκτυο της έδρας του 

Οργανισµού στην Αθήνα µέσω ειδικής-ιδιωτικής σύνδεσης (Virtual private network) που 

διασφαλίζει την µεταφορά των δεδοµένων και την ασφάλεια του πληροφορικού συστήµατος 

από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

• Πρόσβαση στο  διαδίκτυο   (INTERNET) 

   Όλοι οι σταθµοί εργασίας που αποτελούν το πληροφορικό σύστηµα του 

Οργανισµού έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, µέσω µισθωµένης 

γραµµής του Ο.Τ.Ε., που πρόσφατα αναβαθµίσθηκε στα 128 Kbps και ειδικού εξοπλισµού 

(router, baseband modems).  Τα οφέλη της συγκεκριµένης υπηρεσίας έγιναν άµεσα αισθητά 

αφού το διαδίκτυο αποτελεί το πλέον σύγχρονο και γρήγορο µέσο άντλησης πληροφοριών  

για κάθε είδους θέµα. 

• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

Είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί πλήρως ηλεκτρονικό σύστηµα αλληλογραφίας 

(e-mail) που  έχει  σαν σκοπό  την δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής κοινότητας  µεταξύ των 

εµπλεκοµένων µε τον  Οργανισµό. Η συγκεκριµένη υπηρεσία διευκολύνει σηµαντικά την 

καθηµερινή επικοινωνία αλλά και την ανταλλαγή υλικού  (αρχείων) µεταξύ του προσωπικού, 

των µεσολαβητών – διαιτητών και των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Η ανταλλαγή 

υλικού είναι η πλέον σηµαντική υπηρεσία που παρέχεται αν λάβουµε υπόψη ότι οι 

µεσολαβητές – διαιτητές και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν απασχολούνται 

αποκλειστικά από τον Οργανισµό.  
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η παραπάνω υπηρεσία δεν χρησιµοποιείται µόνο για 

επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων µε τον Οργανισµό, αλλά και µε οποιονδήποτε άλλο 

στον πλανήτη µέσω του διαδικτύου  (INTERNET).  Πρόσφατα το τηλεφωνικό κέντρο του 

Οργανισµού µετατράπηκε σε ISDΝ.  Επίσης λειτουργεί σύστηµα προαπαντητή καθώς και 

σύστηµα φωνητικού ταχυδροµείου 

• Εκπαίδευση προσωπικού στις νέες τεχνολογίες 

Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα χρήσης νέων τεχνολογιών ήταν και είναι 

βασικό µέληµα του Οργανισµού.  Για τον λόγο αυτό, το τµήµα πληροφορικής, όχι µόνο έχει 

αναλάβει την κατά καιρούς εκπαίδευση του προσωπικού σε διάφορες εφαρµογές αλλά και 

έχει συντονήσει τις διαδικασίες για εκπαίδευση αυτού από τρίτους. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο προσωπικό που έχει συµµετάσχει σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα σε θέµατα πληροφορικής παρατηρήθηκε εµφανής αύξηση της 

παραγωγικότητας του.   Ανάλογα εκπαιδευτικά προγράµµατα πρόκειται να υλοποιηθούν στο 

άµεσο µέλλον και για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου καθώς και για τα µέλη του 

Σώµατος των µεσολαβητών - διαιτητών προκειµένου να υπάρξει η µεγαλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση όλων των προσφεροµένων από τον Οργανισµό υπηρεσιών µε στόχο την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των µερών που προσφεύγουν στον Ο.ΜΕ.∆. 

 
 

_____________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 
 
 

Στατιστικά στοιχεία                                  
υποθέσεων Μεσολάβησης & ∆ιαιτησίας 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
ΠΟΥ  ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ   

ΣΤΟΝ  Ο.ΜΕ.∆.  κατά  την  περίοδο  1992 - 2001 

Υποθέσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο µε βάση το  ν. 1876/90 

Α/Α Επωνυµίες  επιχειρήσεων Αποτέλεσµα 

1.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ «ΕΘΝΙΚΗ» Σ.Σ.Ε. 

2.  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ  

3.  ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ           Σ.Σ.Ε. 

4.  Ε.Κ.Ο.  

5.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ           Σ.Σ.Ε. 

6.  ΧΑΡΤΕΛΛΑΣ - FORT  JAMES  HELLAS  Σ.Σ.Ε. 

7.  ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ  

8.  Ι.Β.Μ.                                                      Σ.Σ.Ε. 

9.  Ε.Β.Ο. Σ.Σ.Ε. 

10. Ο.Α.Σ.  

11. Ε.Λ.Π.Α.                                               Σ.Σ.Ε. 

12. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ  ΜΕΓΑΛΗ  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ  

13. ΑΓΕΤ  ΗΡΑΚΛΗΣ                                Σ.Σ.Ε. 

14. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ  

15. ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ  

16. ΜΙΝΙΟΝ  

17. ΦΑΓΕ                                                   Σ.Σ.Ε. 

18. ΛΑΡΚΟ  

19. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  

20. WACKENHUT  

21. NORTH  AEGEAN  PETROLEUM COMPANY -  

(Πρίνος) 

Σ.Σ.Ε. 

22. ALUCAN                                              Σ.Σ.Ε. 

23. ΜΙΣΚΟ                                                 Σ.Σ.Ε. 
24. ΧΑΛΥΨ Σ.Σ.Ε. 

25. ΝΕΣΤΛΕ Σ.Σ.Ε. 

26. ΣΙΣΣΕΡ ΠΑΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Σ.Σ.Ε. 

27. ΗΛΙΟΣ ΤΕΝ CATE Σ.Σ.Ε. 

28. E.Υ.Α.Θ. Σ.Σ.Ε. 

29. KAZINO ΡΟ∆ΟΥ Σ.Σ.Ε. 
30. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  Σ.Σ.Ε. 
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31. ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ  

32. ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ.Σ.Ε. 

33. ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σ.Σ.Ε. 

34. ∆ΙΩΡΥΓΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                               

35. ATHENS AIR CATERERS  

36. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

37. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  (κανονισµός εργασίας) θετικά 

38. ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Σ.Σ.Ε. 
39. Ι.Β.Σ.Α. Σ.Σ.Ε 

40. ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σ.Σ.Ε 

41. ΑΣΥΛΟ ΠΑΙ∆ΙΟΥ Σ.Σ.Ε 

42. ΑΤΛΑΣ  ΚΟΠΚΟ  Σ.Σ.Ε 

43. TOSOH ΕΛΛΑΣ  Σ.Σ.Ε. 

44. PRAKTIKER HELLAS  Α.Ε. Σ.Σ.Ε. 

 
Σηµείωση:  

Η επιλογή των ανωτέρω επιχειρήσεων έγινε µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων σ' αυτές. 

 

Από τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν στον ΟΜΕ∆ για σύναψη  επιχειρησιακής σ.σ.ε. 

κατ΄ εφαρµογή του ν. 1876/90 κατά την περίοδο 1992-2001 και επί συνόλου 283, κατέληξαν 
επιτυχώς, δηλαδή µε υπογραφή Σ.Σ.Ε., 230 υποθέσεις, ήτοι ποσοστό 81% 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
  ΠΟΥ  ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ  ΣΤΟΝ  Ο.ΜΕ.∆.  

 κατά  την  περίοδο  1992 – 2001  
 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  για τον καθορισµό Προσωπικού Ασφαλείας ή 
διεξαγωγής ∆ηµοσίου ∆ιαλόγου µε βάση το  Ν. 2224/94 

Α/Α Επωνυµίες  επιχειρήσεων                                               Αποτέλεσµα 

1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Θετική  κατάληξη 

2.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  

3.  LUFTHANSA  

4.  SABENA  

5.  AIR  FRANCE  

6.  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ               Θετική  κατάληξη 

7.  Ο.Σ.Ε.                                   Θετική  κατάληξη 

8.  ΒΡ GREECE / HELLAS  

9.  ∆.Ε.Η.  

10. Ο.Τ.Ε.                                   Θετική  κατάληξη 

11. Η.Σ.Α.Π.                               Θετική  κατάληξη 

12. ΗΛ.Π.Α.Π.                           Θετική  κατάληξη 

13. Τ.Ε.Β.Ε.                                Θετική  κατάληξη 

14. Ε.Θ.Ε.Λ.                               Θετική  κατάληξη 

15. Ε.Κ.Α.Β.                               Θετική  κατάληξη 

16. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

17. ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Θετική  κατάληξη 

18. ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ                 Θετική  κατάληξη 

19. Ε.Κ.Ο.                                   Θετική  κατάληξη 

20. ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ   Θετική  κατάληξη 

21. ΜΙΣΚΟ                                 Θετική  κατάληξη 

22. GROUP 4 SECURITAS                           Θετική  κατάληξη 

23. OKANA Θετική  κατάληξη 

24. ΚΑΖΙΝΟ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ-Ξενοδοχείο Πάρνηθας                         Θετική  κατάληξη 

25. ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.                               Θετική  κατάληξη 

26. ΣΙΚΙΑΡΙ∆ΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ Θετική  κατάληξη 
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27. MOBIL OIL HELLAS Θετική  κατάληξη 

28. ΚΕΡΑΦΙΝΑ                  

29. ΙΑΤΡΟΙ   Ι.Κ.Α. Θετική  κατάληξη 

30. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ                                   Θετική  κατάληξη 

 
Σηµείωση:  

Η επιλογή των ανωτέρω επιχειρήσεων έγινε µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων σ' αυτές. 

 

Από τις 173 επιχειρήσεις που προσέφυγαν στις υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.∆ 93 για 
καθορισµό προσωπικό ασφαλείας και 80 για ∆ηµόσιο ∆ιάλογο  κατά την περίοδο 1994 - 

2001 σύµφωνα µε τον ν. 2224/94 κατέληξαν θετικά οι 74, δηλαδή είτε µε συµφωνία για 

καθορισµό προσωπικού ασφαλείας είτε µε αναστολή ή λήξη της απεργίας, (ποσοστό 
επιτυχούς κατάληξης 47,4%) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙI 
 
 
 
 
 
 
 

Στατιστικά στοιχεία                                  
εκπαιδευτικού έργου Ο.ΜΕ.∆ 
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