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I. ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Η παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης & ∆ιαιτησίας έτους 2004 

Κατά το έτος 2004 υπεβλήθησαν στον Οργανισµό 278 αιτήσεις, για παροχή 

υπηρεσιών, µεσολάβησης και διαιτησίας, προσωπικού ασφαλείας και δηµοσίου διαλόγου.  

Ειδικότερα: 

• 184  αφορούν υποθέσεις Μεσολάβησης του Ν. 1876/90   

• 74   υποθέσεις ∆ιαιτησίας (Ν. 1876/90) 

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

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

 

 

Α. Κατανοµή των υποθέσεων κατά είδος συλλογικής ρύθµισης (Ν. 1876/90) 

Πίνακας 1 

 

Είδος συλλογικής 

ρύθµισης 

Υποθέσεις        
Μεσολάβησης 

Υποθέσεις 
∆ιαιτησίας 

Κλαδικές  

� εθνικές 

� τοπικές 

53 
43 

10 

27 
22 

5 

Οµοιοεπαγγελµατικές 

� εθνικές 

� τοπικές 

72 
55 

17 

28 
22 

6 

Επιχειρησιακές 59 19 

      Σύνολο 184 74 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Υπάρχει σταθερό προβάδισµα των οµοιοεπαγγελµατικών έναντι των κλαδικών 

συλλογικών διαφορών που καταλήγουν στον Ο.ΜΕ.∆. για ρύθµιση, παρά το γεγονός ότι 

ο ν. 1876/90 πριµοδοτεί τις κλαδικές έναντι των οµοιεπαγγελµατικών ρυθµίσεων.  Το 

φαινόµενο επαληθεύεται και από τα στατιστικά της δεκαετίας (1992-2001). 
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• Η διάρθρωση των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. παρουσιάζει σηµαντική διαφοροποίηση σε 

σχέση µε το παρελθόν, στο βαθµό που για πρώτη φορά οι επιχειρησιακές ρυθµίσεις 

καταλαµβάνουν την 2η θέση από πλευράς αριθµού υποθέσεων και οι κλαδικές 

περιορίζονται στην 3η θέση.  

• Παρατηρείται σηµαντική αύξηση των επιχειρησιακών  ρυθµίσεων (βλ. πίνακα 1)  για το 

έτος 2004, η οποία αγγίζει το 100% συγκρινόµενη µε τις ρυθµίσεις του 2002 και 2003, οι 

οποίες ήσαν 30 και 35 αντιστοίχως. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν κατά βάση τον ιδιωτικό 

τοµέα. Στις επιχειρησιακές υποθέσεις συµπεριλαµβάνονται και αιτήσεις για κατάρτιση 

κανονισµών εργασίας. 

• Παρατηρείται σηµαντική µείωση του ποσοστού των οµοιοεπαγγελµατικών ρυθµίσεων 

2004 που καταλήγουν στην διαιτησία, τάση εκ διαµέτρου αντίθετη µε τα αντίστοιχα 

στοιχεία των ετών 2002 και 2003, όπου πάνω από το 50% των υποθέσεων κατέληξε στην 

έκδοση διαιτητικής απόφασης.  Η αυξηµένη σύναψη Σ.Σ.Ε. προέρχεται κυρίως από τον 

ιδιωτικό τοµέα. 

 

Β. Κατανοµή των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. ανά Τοµέα  (Ιδιωτικός – ∆ηµόσιος) 

Πίνακας 2 

 

Τοµέας Υποθέσεις 
Μεσολάβησης 

Υποθέσεις              
∆ιαιτησίας 

• Ιδιωτικός τοµέας  170 66 

• ∆ηµόσιος τοµέας  14 8 

Γενικό Σύνολο 184 74 

 

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

σε ένα σύνολο 184 υποθέσεων µεσολάβησης 2004,  ο ιδιωτικός τοµέας καλύπτει ποσοστό 
92,4% και µόλις 7,6% το ∆ηµόσιο.  Από τις 184 αιτήσεις µεσολάβησης που υπεβλήθησαν το 

2004 στη ∆ιαιτησία προχώρησε το 39% για τον Ιδιωτικό και το 57% για το ∆ηµόσιο τοµέα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό των υποθέσεων του ∆ηµοσίου που αφορούν 

εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο έχει µειωθεί, λόγω είτε της 

συνένωσης µικρών οµοιοεπαγγελµατικών σωµατείων σε κλαδικά, είτε λόγω της ένταξής τους 

στο ενιαίο µισθολόγιο του ∆ηµοσίου και της µη κατάρτισης πλέον συλλογικών συµβάσεων.   
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Γ.  Αριθµός Σ.Σ.Ε. και ∆.Α. ανά είδος συλλογικής ρύθµισης 

 Στον πίνακα 3 που ακολουθεί καταγράφεται  αναλυτικά ο αριθµός των συλλογικών 

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

από αυτές) που υπεγράφησαν στον ΟΜΕ∆ κατά το 2004, 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).  

Πίνακας 3 

ΕΙ∆ΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

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

∆.Α. Σ.Σ.Ε. 
κατά τη διαιτησία 

Κλαδική Εθνική 10 2 20 1 

Κλαδική Τοπική 3 - 3 2 

Οµοιοπαγγελµατική 

Εθνική 

17 2 19 2 

Οµοιοπαγγελµατική 

Τοπική 

6 - 6 - 

Επιχειρησιακή 15 - 11 8 

Σύνολο 51 4 59 13 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα 3, το βασικό πεδίο υπογραφής Σ.Σ.Ε. είναι το 

εθνικό. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της δεκαετίας.  Επίσης η 

επιχειρησιακή ρύθµιση διατηρεί την δεύτερη θέση από πλευράς υπογραφής συµβάσεων, τάση 

η οποία παρατηρείται και σε επίπεδο αριθµού υποθέσεων (βλ. πίνακα 1). 

 

∆.  Υποθέσεις Μεσολάβησης 

Από τις 184 αιτήσεις µεσολάβησης που ήρθαν στον Οργανισµό, για το έτος  2004, 

39 µπήκαν αρχείο ή ανεστάλη η διαδικασία, κατά κύριο λόγο διότι τα µέρη υπέγραψαν 

µεταξύ τους και εποµένως ο πραγµατικός αριθµός υποθέσεων που χειρίσθηκε ο Οργανισµός 

ανέρχεται στις 145. Το ποσοστό επιτυχούς κατάληξης της µεσολαβητικής προσπάθειας 

ανήλθε στο 38%.  Ειδικότερα, όµως για τις επιχειρησιακές συλλογικές ρυθµίσεις, όπου 

ουσιαστικά οι ενεργείς υποθέσεις ήσαν 43, το ποσοστό επιτυχούς κατάληξης ανήλθε στο 

35%.  
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Αναφορικά µε το ρόλο της µεσολαβητικής πρότασης στην επιτυχή κατάληξη µιας 

συλλογικής ρύθµισης, κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας του θεσµού (1992-1996) 

ποσοστό 30% των υπογραφεισών Σ.Σ.Ε. οφείλετο σε πρόταση του µεσολαβητού. Η τάση 

αυτή αλλάζει σηµαντικά τα επόµενα έτη και  το 2003 το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 50%.               

To 2004, όπως φαίνεται και στον πίνακα 4 που ακολουθεί, σηµειώνεται επιστροφή στο 

ποσοστό της πρώτης πενταετίας, ήτοι στο 30%.  Είναι γεγονός ότι ένας σηµαντικός πλέον 

αριθµός Σ.Σ.Ε. υπογράφεται κατά τη διάρκεια της µεσολαβητικής διαδικασίας µε συµφωνία 

των συµβαλλοµένων µερών, χωρίς την υποβοήθηση της µεσολαβητικής πρότασης. 

Πίνακας  4 

Στοιχεία εξέλιξης των υποθέσεων µεσολάβησης 

• Υποθέσεις µεσολάβησης 
(ενεργείς)  

145 

• Υπογραφείσες  Σ.Σ.Ε.  55 

• Υποβολή προτάσεων 
µεσολάβησης 

76 

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

16 

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

39 

 

Ε.  Υποθέσεις ∆ιαιτησίας 

Κατά το έτος 2004 ο Οργανισµός δέχθηκε 74 υποθέσεις διαιτησίας, εκ των οποίων 2 

µπήκαν αρχείο. Από το σύνολο των 72 ενεργών υποθέσεων διαιτησίας που χειρίσθηκε τελικά 

ο Οργανισµός, εξεδόθησαν 59 ∆ιαιτητικές Αποφάσεις και υπεγράφησαν 13 Σ.Σ.Ε. (στο 
στάδιο της διαιτησίας). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα, οι διαιτητικές αποφάσεις 

αντιπροσωπεύουν για το έτος 2004 το 40,6% των ενεργών υποθέσεων για παροχή υπηρεσιών 

µεσολάβησης.  

Σηµειώνουµε ότι, επί του συνόλου των συλλογικών ρυθµίσεων σε πανελλαδικό 

επίπεδο, οι διαιτητικές αποφάσεις αντιπροσωπεύουν το 2004 το 11,6% (βλ. συγκεντρωτικό 

πίνακα 8). 
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Πίνακας 5 

Στοιχεία εξέλιξης των υποθέσεων διαιτησίας 

• Υποθέσεις διαιτησίας (ενεργείς)  72 

• ∆ιαιτητικές αποφάσεις 59 

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

13 

 

ΣΤ. Υποθέσεις Προσωπικού Ασφαλείας 

Από 8 υποθέσεις Μεσολάβησης που χειρίσθηκε ο Οργανισµός κατά το έτος 2004  δύο  

(2) είχαν επιτυχή κατάληξη επί συνόλου έξι (6) ενεργών υποθέσεων.  Σηµειώνεται ότι οι 

υποθέσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν κυρίως επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και µεγάλες 

ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητους τοµείς (∆ΕΗ, ΗΛΠΑΠ, 

ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. Τσιµέντων, ΕΧΠΑ, ΚΟΝΤΙ Χαλυβουργική Μαγνησίας, Εµπορική Τράπεζα 

κ.λπ.). Τα τελευταία χρόνια προσφεύγουν ευκολότερα στην επιτροπή του άρθρου 15 του       

ν. 1264/82 που λειτουργεί σε δεύτερο βαθµό µετά τη µεσολάβηση. 

 

Ζ.  Υποθέσεις ∆ηµοσίου ∆ιαλόγου 

Από τις 12 υποθέσεις δηµοσίου διαλόγου που χειρίσθηκε ο Ο.ΜΕ.∆. κατά το έτος 

2004 τρεις (3), επί συνόλου δέκα (10) ενεργών υποθέσεων, είχαν θετική κατάληξη, δηλαδή 

σταµάτησε ή δεν πραγµατοποιήθηκε τελικώς η απεργία. 

  Σηµειώνεται ότι, οι υποθέσεις δηµοσίου διαλόγου, αφορούν κυρίως το δηµόσιο και 

ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (Ολυµπιακή Αεροπλοΐα, Ε.Ρ.Τ., Εταιρεία Φυσικού Αερίου, Ο.Σ.Ε., 

Ταµείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, Μουσικοί Ο.Τ.Α., Ολυµπιακή 

Αεροπορία, Ι.Κ.Α., Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων Αττικής, Ελεγκτές Ασφάλειας 

Αεροµεταφορών κ.λπ.).  

 

Η.  Κατανοµή των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. έτους 2004 

Στον πίνακα 4  που ακολουθεί εµφανίζεται η κατανοµή των υποθέσεων σε εθνικό, 

τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο για το σύνολο των 204 υποθέσεων (µεσολάβησης του                 

ν. 1876/90, προσωπικού ασφαλείας και δηµοσίου διαλόγου), οι οποίες εξελίχθησαν στην 

περίοδο 2004 στον Ο.ΜΕ.∆.  
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Πίνακας 6 

• Εθνικό επίπεδο    (κλαδικές + οµοιοεπαγγελµατικές ) 
101 49,5% 

• Τοπικό επίπεδο   (κλαδικές + οµοιοεπαγγελµατικές)  29 14,2% 

• Επιχειρησιακό επίπεδο 74 36,2% 

Γενικό Σύνολο 204 100% 

 

Στον πίνακα 7 εµφανίζεται η γεωγραφική κατανοµή των υποθέσεων µεσολάβησης, σε τοπικό 

και επιχειρησιακό επίπεδο, µε αναφορά στις πόλεις και κατά αύξοντα αριθµό υποθέσεων. 

Πίνακας 7 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ              
(όλης της χώρας) 

104 (102 όλης της χώρας, και 2 όλης της χώρας πλην Αθηνών 
– Θεσσαλονίκης) 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 35 (Αττική 32, Εύβοια 1, Βοιωτία 1, Φθιώτιδα 1)  

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 18 (Θεσσαλονίκη 17,  Καβάλα 1, )  

ΚΡΗΤΗ 9 (Ηράκλειο 4, Λασίθι 1, Χανιά 2, Αν. Κρήτη 2)  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6 (Αίγιο 1, Πάτρα 3, Λουτράκι  2)  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4 (Βόλος 4)  

ΗΠΕΙΡΟΣ 1 (Ιωάννινα 1, )  

ΘΡΑΚΗ 2 (Ξάνθη 1, Κοµοτηνή 1)  

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 1 (Σύρος 1)  

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1 (Κέρκυρα 1)  

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ 3 (Ρόδος 3)  

Σύνολο  184   

 

   Επισηµαίνεται  ότι ο µεγάλος αριθµός υποθέσεων του Ν. Αττικής οφείλεται κυρίως στις 

επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. (η Αττική καλύπτει σχεδόν το 50% του συνόλου των επιχειρησιακών 

ρυθµίσεων σε επίπεδο ΟΜΕ∆, ήτοι 21 σε σύνολο 43 Σ.Σ.Ε.).  
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Θ.   Συγκεντρωτικά στοιχεία συλλογικών ρυθµίσεων  σε πανελλαδικό επίπεδο                 
(1961-2003) 

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 
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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 

 

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 

 
Από την ανάλυση των πιο πάνω συγκεντρωτικών  στοιχείων για τις συλλογικές 

ρυθµίσεις, στον Πίνακα 8,  παρατηρούνται τα εξής:   

α) οι επιχειρησιακές ρυθµίσεις καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό των συλλογικών 

συµβάσεων που υπογράφονται κατ’ έτος,  β) οι κλαδικές και επιχειρησιακές έχουν σταθερά 

το προβάδισµα από το 1992 έναντι των οµοιοεπαγγελµατικών, που ήταν άλλωστε το 

επιδιωκόµενο από το ν. 1876/90 και γ) σηµαντική, σταθερή πτωτική τάση του αριθµού των 

διαιτητικών αποφάσεων από την έναρξη ισχύος του ν. 1876/90.  

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.   
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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 (η συνεχής ενηµέρωση και ο εµπλουτισµός της κωδικοποίησης των συλλογικών 

ρυθµίσεων, κώδικες πρακτικής κ.λπ.). 

• 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 καθώς επίσης  

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

ρυθµίσεων και την ενσωµάτωση ενός εξειδικευµένου πληροφοριακού εργαλείου, το 

«θησαυρό» µισθών, επιδοµάτων και παροχών.  

� 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. 

• Ανάπτυξη συνεργασιών µε αντίστοιχους προς εµάς οργανισµούς (ΑCAS, ∆.Γ.Ε. κ.λπ.) 
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1. Εκπαίδευση (σεµινάρια σε κεντρικό & περιφερειακό επίπεδο) 

Ο Οργανισµός, παράλληλα µε τις κύριες δραστηριότητές του έχει καθιερώσει 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 οργανώσεων των 

εργαζοµένων και των εργοδοτών, καθώς και φορέων της Πολιτείας µε αντικείµενο ευθύνης 

σχετικό µε θεσµικά και θέµατα εργασιακών σχέσεων.  

Το κύριο αντικείµενο της εµπειρίας που αποκτήθηκε από την εκτεταµένη 

επιµορφωτική δραστηριότητα του Οργανισµού κατά την διετία 2002-2003, ήταν το 

ακόλουθο: 

α)  Η ευρύτερη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων των κοινωνικών 

συνοµιλητών σε παραµέτρους που καθορίζουν το σύστηµα διαχείρισης και ρύθµισης 

των όρων εργασίας. 

β)  Η αφύπνιση της αναγκαιότητας τοπικού διαλόγου των µερών, κάτι που δεν υπήρχε 

στο παρελθόν, συνετέλεσε στη διαµόρφωση του σχεδίου δράσης του Ο.ΜΕ.∆. στον 

επιµορφωτικό τοµέα, για το έτος 2004.  Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην επίτευξη 

οµοιόµορφης και πάντα υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας των Μεσολαβητών – 

∆ιαιτητών σε θέµατα σύναψης και µορφών συλλογικών συµβάσεων καθώς και στις 

παραµέτρους που οριοθετούν µισθολογικές ρυθµίσεις και αναπροσαρµογές, σε 

σχέση µε το κόστος εργασίας. 

Τα ανωτέρω εξετάσθηκαν σε επίπεδο γενικό και κλαδικό, π.χ. στον τραπεζικό – ασφαλιστικό 

κλάδο, προκειµένου να είναι εφικτή η ανάπτυξη κοινών κριτηρίων, επιβοηθητικών στο κύριο 

έργο των Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών αλλά και η υποδοµή που µας επιτρέπει διάχυση της 

αναγκαίας γνώσης προς τους ενδιαφερόµενους, εκπροσώπους οργανώσεων των Μερών και 

όχι µόνον. 

Η στροφή στη µελέτη – εξέταση και συζήτηση τοπικών θεµάτων και προβληµατισµών στην 

περιφέρεια αποτέλεσε επίσης στόχο επιµορφωτικής στρατηγικής του Οργανισµού, που 

αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος και επισηµάνθηκε δεόντως. Τούτο αποδεικνύεται από 

την συµµετοχή, το ζωηρό ενδιαφέρον και τα αιτήµατα για συνέχιση της συγκεκριµένης 

στρατηγικής, όπως αυτά εντοπίσθηκαν στην περιφερειακή διοργάνωση που έγινε στην 

Κοµοτηνή, τον Οκτώβριο 2004 και επαναλαµβάνεται – προσαρµοσµένη στις τοπικές 

απαιτήσεις – στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον Φεβρουάριο του 2005, ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι είχε προγραµµατισθεί να υλοποιηθεί εντός του 2004. 

Τα προγράµµατα αυτά επικεντρώνουν στο οικονοµικό περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας και 

εξετάζουν παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις και τα 

χαρακτηριστικά των επιτόπιων συλλογικών συµβάσεων.  

Τέλος αναφερόµαστε µε ιδιαίτερη υπερηφάνεια και ικανοποίηση στο Πρόγραµµα που 

πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, αρχές Ιανουαρίου του 2005, µε τίτλο και περιεχόµενο τις 

«Εξελίξεις των Εργασιακών Σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».   
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Στη διοργάνωση αυτή παρουσιάσθηκαν µε επιστηµονικό τρόπο και συζητήθηκαν µε τους 

συνέδρους εκτενώς, έτσι ώστε όλοι να µυηθούν στα προβλεπόµενα να ισχύσουν στο εξής στη 

διαχείριση και ρύθµιση θεµάτων εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, καθώς σταδιακά 

προσαρµοζόµαστε στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

Στο Παράρτηµα ΙΙ υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες: α) για την επιµορφωτική δραστηριότητα 

έτους 2004, σύµφωνα µε την οποία πραγµατοποιήθηκαν 10 διοργανώσεις, µε τη συµµετοχή 

400 περίπου συνέδρων καθώς και β) για τη συνολική επιµορφωτική δραστηριότητα του 

Ο.ΜΕ.∆. 

Σύµφωνα µε το σταθερό στόχο του Ο.ΜΕ.∆. να προσφέρει άριστες υπηρεσίες στο πλαίσιο 

αρµοδιοτήτων του, η επιµορφωτική/ενηµερωτική προοπτική για το έτος 2005 περιλαµβάνει: 

- Επικαιροποίηση και περαιτέρω αποκέντρωση διεξαγωγής των σεµιναρίων. 

- Αναβάθµιση της λειτουργικής υποστήριξης των διοργανώσεων και εφαρµογής 

σύγχρονων µεθόδων που συντελούν σε οργάνωση επιµορφωτικών/ενηµερωτικών 

ενεργειών που καλύπτουν τρέχουσες ανάγκες και προσδοκίες των µερών αλλά και 

της κοινωνίας στον τοµέα γενικά των εργασιακών σχέσεων. Επιδίωξή µας η πλέον 

ωφέλιµη προσφορά των υπηρεσιών µας. 

- Κεντρικό θέµα η διοργάνωση ∆ιαβαλκανικού Συνεδρίου εντός του έτους, µε στόχο 

τη σύσφιξη των σχέσεων µε τους αντίστοιχους φορείς – όπου υπάρχουν – των 

γειτονικών χωρών, τη µεταλαµπάδευση της ελληνικής εµπειρίας και τη σύνδεσή 

τους µε την ευρωπαϊκή φιλοσοφία και προοπτική. 

Ο Ο.ΜΕ.∆. θεωρεί πολύ σηµαντική την πρωτοβουλία αυτή, όχι µόνον για τον ίδιο τον 

Οργανισµό αλλά και για την εθνική µας παρουσία και συµβολή στις διεργασίες που 

απαιτούνται για ταχύτερη και επιτυχηµένη προσαρµογή των βαλκανικών χωρών στις νέες 

συνθήκες. 

Στο Παράρτηµα ΙΙ που επισυνάπτεται υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες µε τα σεµινάρια 

που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο αναφοράς καθώς και πίνακες µε το σύνολο της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ο.ΜΕ.∆. 

 

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. 
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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 2000 τίτλους βιβλίων, 90 

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 δύο βάσεις δεδοµένων (ΝΟΜΟΣ 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, 2001 και 2002, 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. Για το 2005 προγραµµατίζεται η 

ανάπτυξη της «πληροφοριακής αλυσίδας», µε την ενοποίηση των διαφόρων πεδίων 

παραγωγής και διαχείρισης πληροφορίας και την ολοκλήρωση των διαδικασιών διάχυσής της 

προς τους ενδιαφερόµενους. Με την µετεξέλιξη της βιβλιοθήκης και της τεκµηρίωσης σε ένα 

ενιαίο τµήµα πληροφόρησης, ο Ο.ΜΕ.∆. σκοπεύει να καταστεί κοµβικό σηµείο 

πληροφόρησης στα ζητήµατα του συλλογικού εργατικού δικαίου και των εργασιακών 

σχέσεων στην Ελλάδα.  

 

3. Εκδοτική δραστηριότητα 

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

κωδικοποίησης, ενηµέρωσή του σε ετήσια βάση και εµπλουτισµό του µε νέες 

κωδικοποιηµένες συλλογικές ρυθµίσεις. 

 
Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθµίσεων Εργασίας 

Το έργο της κωδικοποίησης έχει ξεκινήσει από το έτος 1993 και έχει προχωρήσει 

στην πέµπτη έκδοση, µε κωδικοποίηση των 193 σηµαντικότερων συλλογικών ρυθµίσεων από 

το 1975 έως και σήµερα. Το έργο αυτό αποτελεί ένα µοναδικό για τα ελληνικά δεδοµένα 

εργαλείο συγκριτικής πληροφόρησης. Τα κείµενα των κωδικοποιήσεων συνοδεύονται από 

πίνακες µε τα οικονοµικά δεδοµένα κάθε συλλογικής ρύθµισης που απεικονίζουν αποδοχές 

(µισθούς/ηµεροµίσθια & επιδόµατα) του τελευταίου έτους που κωδικοποιείται. 
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Η πέµπτη 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), τις Επιχειρησιακές συλλογικές ρυθµίσεις καθώς επίσης και 

σηµαντικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, µέχρι και το έτος 2002. 

Ο Ο.ΜΕ.∆. προχώρησε στην έκδοση του έργου και σε ηλεκτρονική µορφή οπτικού 

δίσκου (CD-ROM) για πρώτη φορά στις αρχές του 2005. Ο ψηφιακός αυτός δίσκος αποτελεί 

µια καινοτόµο και µοναδική έκδοση για τον ελληνικό χώρο. Πέραν του εξειδικευµένου 

λογισµικού που χρησιµοποιείται ούτως ώστε να είναι γρήγορα και εύκολα προσβάσιµο το 

περιεχόµενό του µε δυνατότητα άµεσης ανάκτησης της πληροφορίας από οποιονδήποτε –

χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής, ο οπτικός αυτός δίσκος συνοδεύεται από ένα 

πρωτοποριακό και εξειδικευµένο πληροφοριακό εργαλείο, τον «θησαυρό» µισθών, 

επιδοµάτων και παροχών. 

Με το εργαλείο αυτό γίνεται µια πρώτη προσπάθεια καταγραφής και κωδικοποίησης 

των στοιχείων που αποτελούν ένα κωδικοποιηµένο κείµενο. Έτσι προσφέρεται προς τους 

κοινωνικούς εταίρους, τους Μεσολαβητές – ∆ιαιτητές του Οργανισµού καθώς και σε κάθε 

ενδιαφερόµενο (εργαζόµενο, επιχείρηση, λογιστές κ.λπ.) ένα ολοκληρωµένο εργαλείο 

έρευνας και συγκριτικής αξιολόγησης των συλλογικών ρυθµίσεων. Ο «θησαυρός» αυτός 

µπορεί να αποτελέσει έναυσµα για την εξαγωγή συµπερασµάτων και περαιτέρω έρευνας. 

  Το έργο είναι έτοιµο και θα κυκλοφορήσει την 1η Μαρτίου 2005.  

 

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.   

Το πρόγραµµα καλύπτει σήµερα συνολικά 153 συλλογικές ρυθµίσεις. Συγκεκριµένα 

από τους 153 πίνακες αποδοχών, οι 145 απεικονίζουν συλλογικές ρυθµίσεις που έχουν 

κωδικοποιηθεί από τον Ο.ΜΕ.∆. και οι υπόλοιπες 8 συλλογικές ρυθµίσεις που δεν έχουν 

κωδικοποιηθεί έως σήµερα από τον  Οργανισµό.  
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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. Επίσης, η δηµοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του Ο.ΜΕ.∆. συµβάλλει 

προς την ίδια κατεύθυνση. 

Πίνακας 9 

Κάλυψη των κωδικοποιηµένων συλλογικών ρυθµίσεων  µε πίνακες  αποδοχών 

Είδη κωδικοποιηµένων  
συλλογικών ρυθµίσεων 

Σύνολο 
κωδικοποιηµένων 

συλλογικών 
ρυθµίσεων 

Πίνακες αποδοχών 
που καλύπτουν 

κωδικοποιηµένες 
συλλογικές ρυθµίσεις 

Ποσοστό (%) 
κάλυψης 

• Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1 1 100% 

• Κλαδικές εθνικές 80 70 87,5% 

• Οµοιοεπαγγελµατικές 

εθνικές 71 55 77,4% 

• Κλαδικές τοπικές 11 7 63,6% 

• Οµοιοεπαγγελµατικές 

τοπικές 16 8 50% 

• Επιχειρησιακές 10 0 0% 

• Κ.Υ.Α. 4 4 100% 

        Σύνολο 193 145 75,1% 

 

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

Ο κόµβος του Οργανισµού στο διαδίκτυο (www.omed.gr) λειτουργεί από το 2000 και 

αποτελεί πηγή πληροφόρησης σε 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 λειτουργεί 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 (όπως ευρωπαϊκοί οργανισµοί, 

υπουργεία, πανεπιστήµια, εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό). 
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Κατά το παρελθόν έτος έγινε αξιολόγηση της µέχρι σήµερα δικτυακής παρουσίας του 

Οργανισµού και συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας για την µελέτη αναδιοργάνωσης και 

αναβάθµισης της ιστοσελίδας, τόσο από άποψη περιεχοµένου όσο και από άποψη 

σχεδιασµού και προγραµµατισµού. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ήδη έχει κατατεθεί 

µία σειρά προτάσεων για την αναβάθµιση του περιεχοµένου, της επεξεργασίας και 

ανανέωσης του περιεχοµένου καθώς και νέων υπηρεσιών διαδικτύου (λ.χ. newsletters, νέα, 

ηµερολόγιο συµβάντων κ.λπ.). 

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 (libray.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, 

• προσφέρει ταχύτητα στην αναζήτηση εγγράφων, 

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

διαφορετικό  έτος.  

 
7. Ανάπτυξη ερευνητικής-µελετητικής δραστηριότητας 

Οργάνωση ειδικής δράσης για την εκπόνηση επιστηµονικών ερευνών σε θέµατα 

εργασιακών σχέσεων (συγκρότηση επιστηµονικής επιτροπής, εµπλουτισµός του µητρώου 

µελετητών-ερευνητών κ.λπ.). 

 

8. 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 που 

σχετίζονται µε το αντικείµενο των εργασιών του.  
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Ο Οργανισµός συµµετέχει συστηµατικά σε συνέδρια και σεµινάρια διεθνούς 

επιπέδου µε στόχο την ευρύτερη ενηµέρωση των Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών στις σύγχρονες 

εξελίξεις των εργασιακών σχέσεων. 

Στη διετία 2003-2004 ο Οργανισµός συµµετείχε και υλοποίησε µε επιτυχία 

πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τεχνική βοήθεια στην Κύπρο µε θέµα την 

ενδυνάµωση της ικανότητας των Κυπρίων Κοινωνικών Εταίρων να αναπτύσσουν και να 

υλοποιούν το Κοινοτικό Κεκτηµένο στο πεδίο της Απασχόλησης και της Κοινωνικής 

Πολιτικής.   

Σε συνέχεια της επιτυχούς αυτής συνεργασίας, ο Ο.ΜΕ.∆., µετά από πρόσκληση  της 

Συνοµοσπονδίας Εργαζοµένων Κύπρου (Σ.Ε.Κ.), συµµετέχει στην διοργάνωση συνεδρίου 

τον Μάρτιο 2005, µε αντικείµενο αφενός την παρουσίαση του συστήµατος επίλυσης 

συλλογικών διαφορών εργασίας µέσα από το ν. 1876/90 και την λειτουργία του Οργανισµού 

και αφετέρου τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές εργασιακές σχέσεις. 

Τέλος, για το 2005, προγραµµατίζεται ∆ιαβαλκανικό Συνέδριο µε θέµα την 

προώθηση του Κοινωνικού ∆ιαλόγου και των συστηµάτων επίλυσης των συλλογικών 

διαφορών εργασίας στην περιοχή των χωρών της Βαλκανικής, στο οποίο θα προσκληθεί να 

συµµετάσχει και η Κύπρος.  

 

 

 

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 
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ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 1992-
2004  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η:  Οι υποθέσεις Μεσολάβησης, ∆ιαιτησίας, Προσωπικού ασφαλείας και ∆ηµοσίου διαλόγου αφορούν τον καθαρό αριθµό, δηλαδή 
τον αριθµό των αιτήσεων µείον αυτές που για διάφορους νοµικούς ή τεχνικούς λόγους χαρακτηρίστηκαν ως Άκυρες ή τέθηκαν στο Αρχείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 
 
 
 
 
 

 

Στατιστικά στοιχεία                                  
εκπαιδευτικού έργου Ο.ΜΕ.∆. 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο.ΜΕ.∆. 2004 

 

Α/Α ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1.  28-29 Φεβρουαρίου 2004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1. Η συµβολή του τριτογενή τοµέα στην     

    οικονοµία και την απασχόληση. 

2. Η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των  

    εµπορικών επιχειρήσεων και η απασχόληση. 

3. Συγκριτική ανάλυση συλλογικών ρυθµίσεων  

    στον τριτογενή τοµέα (Σ.Σ.Ε. παροχής     

    υπηρεσιών, εµπορίου, επισιτισµού,    

    ξενοδοχοϋπαλλήλων, ναυτιλιακών       

    υπαλλήλων, τουριστικών γραφείων).       

    Οικονοµική προσέγγιση. 

4. Νοµική και Θεσµική προσέγγιση. 

5. Νέες µορφές εργασιακής παθολογίας:                    

Το σύνδροµο του άρρωστου κτιρίου, το   

    εργασιακό άγχος. 

6. Υγεία και ασφάλεια σε εργασία µε οθόνες  

    οπτικής απεικόνισης. 

2.  21 Απριλίου 2004 ΑΘΗΝΑ 

1ο Εσωτερικό 

Ικανότητα και αντιπροσωπευτικότητα στη σύναψη 

συλλογικών συµβάσεων. Η περίπτωση της ∆.Α. 53/2003    

α) Στάδιο Μεσολάβησης 

β)Στάδιο ∆ιαιτησίας 

 

3.  

 

12 Μαΐου 2004 

 

ΑΘΗΝΑ 

2ο Εσωτερικό 

Είδη συλλογικών συµβάσεων, προβλήµατα 

χαρακτηρισµού οµοιοεπαγγελµατικών και κλαδικών 

συλλογικών συµβάσεων και έκταση εφαρµογής - η 

περίπτωση των συλλογικών ρυθµίσεων των 

δηµοσιογράφων. 
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Α/Α ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

4.  
 

 

 

 

 

26-27 Ιουνίου 2004 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 

(Καβούρι) 

3ο Εσωτερικό 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν το µισθολόγιο της πρώτης 

επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. 

5.  ΑΘΗΝΑ  

(Καβούρι) 

4ο Εσωτερικό 

1. Κόστος εργασίας – µισθολογικές αναπροσαρµογές σε 

επίπεδο κλάδου. 

2. Κόστος εργασίας – µισθολογικές αναπροσαρµογές σε 

επίπεδο επιχείρησης. 

6.  ΑΘΗΝΑ 

(Καβούρι) 

5ο Εσωτερικό 

Κόστος εργασίας - παράµετροι για τα µακροοικονοµικά  

µεγέθη. 

7.  8 Οκτωβρίου 2004 ΑΘΗΝΑ 

6ο Εσωτερικό 

Έκταση εφαρµογής κλαδικών συλλογικών ρυθµίσεων. Η 

περίπτωση του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου.         

8.  16-17 Οκτωβρίου 2004 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 

1. Οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση της  

περιφέρειας. 

2. Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος εργασίας σε 

επίπεδο κλάδου – επιχείρησης  της περιφέρειας. 

3. Συλλογικές εργασιακές σχέσεις – είδη συλλογικών 

συµβάσεων (της περιφέρειας) – πρακτικές συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων – ζητήµατα που προκύπτουν από τις 

Σ.Σ.Ε. της περιοχής. 

4. Ζητήµατα εργασιακών σχέσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

5. Ισότητα ευκαιριών στις εργασιακές σχέσεις. 

9.  24 Νοεµβρίου 2004 ΑΘΗΝΑ 

7ο Εσωτερικό 

 

Η 5η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αφορά τη 

διάρθρωση των οργάνων διοίκησης των Ευρωπαϊκών 

Ανωνύµων Εταιρειών). 
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Α/Α ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΟΣ 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

10.  15-16 Ιανουαρίου 2005 ΑΘΗΝΑ 

(Καβούρι) 

Κεντρικό 

Εξελίξεις των Εργασιακών σχέσεων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

1. α) Εργοδοτική Εκπροσώπηση  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

β) Εργατική Εκπροσώπηση  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

2. Κοινωνικός ∆ιάλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3. Ευρωπαϊκές Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις. 

4. Ευρωπαϊκή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

5. Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων. 

6. Συνθήκη για τη θέσπιση ενός Συντάγµατος για την 

Ευρώπη - Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. 

7. Εξελίξεις στις Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση υπό το φως του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. 

11.  26-27Φεβρουαρίου 2005 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

     Οικονοµική ∆ραστηριότητα στην Περιφέρεια 

Κρήτης και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις. 

1. Οικονοµική κατάσταση και απασχόληση της  

περιφέρειας Κρήτης. 

2. Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος εργασίας σε 

επίπεδο κλάδου – επιχείρησης της περιφέρειας 

Κρήτης. 

3. Συλλογικές εργασιακές σχέσεις – είδη συλλογικών 

συµβάσεων (της περιφέρειας) – πρακτικές συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων – ζητήµατα που προκύπτουν από 

τις Σ.Σ.Ε. της περιοχής. 

4. Ζητήµατα εργασιακών σχέσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

5.  Ισότητα ευκαιριών στις εργασιακές σχέσεις. 

 

 


