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ΓΕΝΙΚΑ 
 

    Mεσολάβηση είναι η διεξαγωγή συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε 
συντονισµό του Μεσολαβητή και στόχο την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ 
των µερών. 

   Ο Ν. 1876/90 θέσπισε αυτοτελώς για πρώτη φορά τη διαδικασία 
µεσολάβησης αναθέτοντας το έργο αυτό στον Οργανισµό Μεσολάβησης & 
∆ιαιτησίας (ΟΜΕ.∆.)  και συγκεκριµένα στους µεσολαβητές, οι οποίοι σύµφωνα 
µε το νόµο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως “ανεξάρτητοι δηµόσιοι λειτουργοί, 
µέλη του Σώµατος Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών»  (άρθρο 18 παράγραφος 2 του Ν. 
1876/90).  Ο ρόλος του µεσολαβητή να λειτουργεί ως ο διαπραγµατευτικός 
καταλύτης των συγκρούσεων και κάθε είδους διαφορών µεταξύ των µερών, ώστε 
να προωθηθεί η σύγκλιση απόψεων και η επίτευξη συµφωνίας. Η παρέµβαση του 
µεσολαβητή δεν παράγει καµία δέσµευση προς τα µέρη, και είναι η πρόταση του 
είναι συµβουλευτική. Αυτό το στοιχείο δίδει στη Μεσολάβηση προαιρετικό 
χαρακτήρα 1.   

Σκοπός της Μεσολάβησης είναι η υποβοήθηση των µερών στη 
συστηµατοποίηση των θεµάτων, που συγκροτούν τη συλλογική διαφορά και η 
προετοιµασία της  κατάρτισης συλλογικής σύµβασης εργασίας. Μόνον εφόσον 
αυτό δεν επιτευχθεί κατά τη διαδικασία της µεσολάβησης, µπορεί να 
δηµιουργηθούν προϋποθέσεις  για προσφυγή στη ∆ιαιτησία  γεγονός, που καθιστά 
την διαιτησία επικουρικό µέτρο για την επίλυση των συλλογικών διαφορών.   

   Χαρακτηριστικά της διαδικασίας µεσολάβησης είναι τα ακόλουθα: 
α ∆ιεξάγεται οποτεδήποτε κατά την διαδικασία των απευθείας συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων, αν ζητηθεί από κοινού από τα διαπραγµατευόµενα µέρη  
και µονοµερώς µόνον αν αποτύχουν οι απευθείας συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις . 
β.  Προσφέρει διέξοδο στα µέρη να απευθυνθούν σε ένα τρίτο πρόσωπο, το 

µεσολαβητή, ώστε µε την αντικειµενικότητα των υπηρεσιών του να 
ενισχυθεί κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ τους µε στόχο την επίτευξη 
συµφωνίας. 

γ.  Ενισχύει την τεκµηρίωση των απόψεων των µερών  µε βάση την αρχή του  
καλόπιστου διάλογο, που στοχεύει στην επίτευξη συµφωνίας. 

δ.  ∆ιευκολύνει τα µέρη για να συγκλίνουν οι απόψεις τους µε βάση την 
πρόταση του µεσολαβητή, η οποία δεν είναι δεσµευτική. 

ε.  Προωθεί τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις συστηµατοποιώντας τα προς 
διαπραγµάτευση θέµατα, επισηµαίνοντας τα σηµεία συµφωνίας και 
σηµεία διαφωνίας 

                                                           
1 Λ. Ντάσιος, 1991 Εργατικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο τοµ. ΒΙΙΙ, , Γ. Λεβέντης, 1996, Συλλογικό 
Εργατικό ∆ίκαιο σ. 429 Κ. Παπαδηµητρίου, 1992, Συλλογικές εργασιακές σχΈεις και επίλυση 
συλλογικών διαφορών. Η Επίλυση των συλλογικών διαφορών Εργασίας  τευχ. Α,  σελ. Α. Καζάκος, 
Η ∆ιαιτησία των Συλλογικών ∆ιαφορών Εργασίας κατά τον Ν.1876/1990 (1998) σ. 221-273 77Ι. 
Κουκιάδης, 1999 Εργατικό ∆ίκαιο Συλλογικές Εργασιακές σχέσεις τ.2ος  σελ. 336-353. 
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   Η διαδικασία της µεσολάβησης, αν και ρυθµίζεται στο άρθρο 15 του Ν. 1876/90 
είναι δυνατόν να ρυθµιστεί εξ ολοκλήρου και µε αυτοτελή συµφωνία των µερών, 
που αποτελεί όρο συλλογικής σύµβασης, ή απλή κατά περίπτωση συµφωνία 2,   
ώστε να ενταχθεί πλήρως στα διαπραγµατευτικά τους ήθη και τις ιδιαιτερότητες 
του κοινωνικού και οικονοµικού τους χώρου. 
   Η παρουσίαση που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαδικασία της µεσολάβησης του 
άρθρου 15 του Ν. 1876/1990 στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του Ο.ΜΕ.∆ και 
προϋποθέτει την τυπική έναρξη των συλλογικών διαπραγµατεύσεων σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Ν.1876/1990 .    

  

Η Μεσολάβηση εξελίσ.σ.ε.ται σε δύο στάδια: 
 

α)  Το προκαταρκτικό στάδιο (προδικασία), στο οποίο ανήκουν όλες οι ενέργειες, 
που αφορούν τις νοµικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις, που προβλέπει ο Νόµος 
από την υποβολή της αίτησης µεσολάβησης στον Ο.ΜΕ.∆. µέχρι το χρόνο, που 
αναλαµβάνει τα καθήκοντα του ο µεσολαβητής. 

β) Την κυρίως διαδικασία κατά την οποία παρέχονται ουσιαστικά οι υπηρεσίες 
Μεσολάβησης από το µεσολαβητή. Στο στάδιο αυτό ανήκουν όλες οι ενέργειες 
συντονισµού των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, στις οποίες προβαίνει ο 
µεσολαβητής µε στόχο να επιτευχθεί συµφωνία των µερών µε κατάρτιση Σ.Σ.Ε.  

 

Κατά τη µεσολάβηση η εργατική και η εργοδοτική πλευρά, οµάδες µε ποιοτικά 
διάφορα και αντιτιθέµενα συµφέροντα, οδηγούνται στην αναζήτηση κοινά αποδεκτών 
σηµείων µε προοπτική τη  σύναψη συµφωνίας. Πρόκειται εποµένως για διαδικασία 
της οποίας το ενδιαφέρον είναι η επίτευξη σύγκλισης απόψεων µε την υποβοήθηση 
των συλλογικών διαπραγµατεύσεων για θέµατα που αφορούν σύγκρουση 
συµφερόντων και µπορούν να αποτελέσουν περιεχόµενο όρων συλλογικής σύµβασης 
εργασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.1876/1990.   

Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η ανάδειξη των υπηρεσιών µεσολάβησης  
του Ο.ΜΕ.∆. ώστε, ο αναγνώστης να γνωρίζει, πότε και πως οι φορείς, που 
εµπλέκονται σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις µπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες 
αυτές, ποια θέµατα καλύπτουν και πως θα τις χρησιµοποιήσουν  µε τον επωφελέστερο 
και αποτελεσµατικότερο τρόπο. 

Η διαδικασία της µεσολάβησης εφαρµόζεται για τη ρύθµιση όρων αµοιβής και 
εργασίας µε συλλογική σύµβαση εργασίας (σ.σ.ε.) αλλά και για την αναζήτηση 
λύσεων για θέµατα, που αποτελούν σκοπό απεργίας (διαδικασία δηµόσιου διαλόγου)3, 
την ρύθµιση Προσωπικού Ασφαλείας4 καθώς και ζητήµατα κατάρτισης Κανονισµού 
Εργασίας5.   

                                                           
2 Άρθρο 14 παρ. 2 Ν.1876/1990  
3 Άρθρο 3 Ν. 2224/1994  
4 Άρθρο 2 Ν. 2224/1994 
5 Άρθρο 8 Ν. 2224/1994 σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 παρ.6 και άρθρα 14-16 Ν. 1876/1990. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ι                                                                          
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ  ΣΤΑ∆ΙΟ   ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 

 
 

1.  Γενικά για τις διαδικασίες Μεσολάβησης  
   

Η διαδικασία της µεσολάβησης διατυπώνεται στο άρθρο 15 του Ν. 1876/1990 
και αποτελεί µέθοδο διευκόλυνσης των συλλογικών διαπραγµατεύσεων που 
συντονίζει ένας τρίτος, ο µεσολαβητής. Η διαδικασία, που ορίζει ο νόµος,  
εφαρµόζεται µόνον εφόσον τα διαπραγµατευόµενα µέρη δεν καθόρισαν µε δική 
τους συµφωνία και µάλιστα µε µορφή όρων συλλογικής σύµβασης εργασίας, άλλη 
διαδικασία µεσολάβησης,  την οποία οι ίδιοι έκριναν προσφορότερη 6. Κατά την 
διαδικασία, µεσολάβησης του άρθρου 15 του Ν.1876/1990 τα µέρη διατηρούν το 
δικαίωµα της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.1876/1990 να τροποποιούν µε 
συµφωνίες τους τη διαδικασία µεσολάβησης, που ορίζει ο νόµος και να την 
προσαρµόζουν στις διαπραγµατευτικές τους ανάγκες 7.  

Η µεσολάβηση αποτελεί µετεξέλιξη και κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του 
διαλόγου µεταξύ των µερών κατά τις απευθείας διαπραγµατεύσεις. Στη 
µεσολάβηση  ισχύουν οι ίδιοι διαδικαστικοί και δεοντολογικοί  κανόνες, που 
διέπουν τις απευθείας διαπραγµατεύσεις 8, που είναι οι εξής: 

 ∆ηµοσιότητα, δηλαδή έγγραφη γνωστοποίηση των θεµάτων που τίθενται 
σε διαπραγµάτευση κατά την διαδικασία της µεσολάβησης µε την αίτηση 
παροχής υπηρεσιών µεσολάβησης, που κατατίθεται στον Ο.ΜΕ.∆. 
Κοινοποίηση της αίτησης στην πλευρά, που µετέχει στις συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις, εφόσον δεν υπάρχει από κοινού προσφυγή.   

 Καλόπιστος διάλογος,,9 δηλαδή α) δικαίωµα και υποχρέωση συµµετοχής 
στις διαπραγµατεύσεις β) αιτιολόγηση των προτάσεων και αντιπροτάσεων, 
που τίθενται σε διαπραγµάτευση και γ)  επιδίωξη επίτευξης συµφωνίας 
(υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας).  

 Πληροφόρηση των εργαζοµένων από τον εργοδότη για την οικονοµική 
πολιτική της επιχείρησης και τις επιπτώσεις της στις εργασιακές σχέσεις. 10 

                                                           
6 άρθρο 4 παρ. 2, 3, 4 και 5 του Ν.1876/1990.   
7. Συνήθως οι συµφωνίες αυτές αφορούν την χρονική παράταση της διαδικασίας µεσολάβησης ή της 
προθεσµίας  για την δήλωση της αποδοχής της πρότασης µεσολάβησης αλλά και κοινή συµφωνία για την 
έκδοση πρόταση µεσολάβησης, ενώ η προσφυγή στη µεσολάβηση έγινε µονοµερώς  
8  άρθρο 4 του Ν1876 /1990   
9  Γ.Λεβέντη Συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο 1996 σελ. 420- 424  Α. Καζάκος (1998) σελ.81 – 90 γενικά για τις 
αρχές που διέπουν την διαδικασία µεσολάβησης και διαιτησίας και σελ. 181-192 για το δικαίωµα 
πληροφόρησης καθώς και σελ 193-194 για την  τεκµηρίωση των προτάσεων ως εκφάνσεις την καλόπιστης 
διαπραγµάτευσης   Ι. Κουκιάδης (1999) σελ. 178, 243, 310 για την καλόπιστη διαπραγµάτευση ,    
10 Η πληροφόρηση των εργαζοµένων αποτελεί κοµβικό σηµείο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων, 
που κατοχυρώνεται νοµοθετικά ως βασικό συνδικαλιστικό δικαίωµα άρθρο 16 παρ. 4 Ν1264/1982 αλλά και 
ως δικαίωµα των εκπροσώπων των εργαζοµένων άρθρο 12 παρ. 13 Ν1767/1988. Επίσης το δικαίωµα 
πληροφόρησης απαντάται σε όλες της περιπτώσεις, όπου θεσπίζεται νοµοθετικά υποχρέωση του εργοδότη 
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 ∆υνατότητα διεύρυνση των διαπραγµατευόµενων µερών µε την 
παρέµβαση συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων της ίδιας 
επιχείρησης, κλάδου ή επαγγέλµατος στις διαπραγµατεύσεις, που τους 
αφορούν, εφόσον συνυπογράφουν τη συλλογική σύµβαση εργασίας και 
δεσµεύονται από αυτή 11.  

 
1.2. Προϋποθέσεις προσφυγής στη Μεσολάβηση 

 

  Από άποψη διαδικαστικών προϋποθέσεων η προσφυγή στη Μεσολάβηση, 
εφόσον τα µέρη δεν έχουν συµφωνήσει διαφορετικά, ρυθµίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 14  και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του  
Ν. 1876/90 12.  

Γενικά,  η προσφυγή στη µεσολάβηση εξαρτάται από  δύο  προϋποθέσεις:  

1ον     Τυπική έναρξη των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 4 του Ν.1876/1990 13 από φορέα που διαθέτει την 

                                                                                                                                                                             
για διαβούλευσης µε εκπροσώπους των εργαζοµένων για θέµατα,  που επιδρούν στις εργασιακές σχέσεις 
δηλαδή,  α) στις οµαδικές  απολύσεις Ν. 1387/1983 άρθρο 3,  β) στην διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας Ν. 1568/1985 άρθρο 2 Β παρ. 1 δ και ε β, γ) στην ρύθµιση των επιπτώσεων στις εργασιακών  
σχέσεων κατά την µεταβολή του προσώπου του εργοδότη (συγχωνεύσεις καθ  εξαγορές επιχειρήσεων). Π∆ 
572/1988 άρθρο 6.  
11 Άρθρο  4 παρ. 5 Ν.1876/1990 . Ο νόµος δεν ορίζει ρητά ότι το δικαίωµα παρέµβασης µπορεί να ασκηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων περιλαµβανοµένης της µεσολάβησης και 
διαιτησίας . Όµως ερµηνευτικά συνάγεται ότι, η παρέµβαση µπορεί να ασκηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 
διαπραγµατεύσεων, αφού η µόνη προϋπόθεση που θέτει ο νόµος είναι ότι  ασκείται από συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εργαζοµένων της ιδίας επιχείρησης ή του κλάδου ή επαγγέλµατος, στις συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις, που τους αφορούν. Εποµένως, η παρέµβαση µπορεί να ασκηθεί από συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, που στερούνται αντιπροσωπευτικότητας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.1 του 
Ν.1876/1990 για να κινήσουν την διαδικασία συλλογικών διαπραγµατεύσεων, όχι όµως και από 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, που στερούνται αρµοδιότητας για να συµµετάσχουν στη συλλογική 
διαπραγµάτευση κατά την έννοια της µε το άρθρο 3  παρ. 4 ,6 και 7 σε συνδυασµό παρ. 2 του άρθρου 6  
του Ν.1876/1990. Στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις επιχειρησιακών ή εκµεταλευσιακών συλλογικών  
συµβάσεων όµως, πέραν των αντιπροσωπευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων δικαίωµα παρέµβασης 
έχουν  και οι µη αρµόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης, επειδή η 
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση τους αφορά, αφού  η δεσµευτικότητα της καλύπτει όλους τους 
εργαζόµενους της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.1876/1990.          
12 Γ. Λεβέντης, σ. 430-432  Α. Καζάκος, σ. 232 Λ. Ντάσιος, 1991, σ. 234 επ. Κ. Παπαδηµητρίου, 
1992, σ. 90 επ. 
13 Η έναρξη των διαπραγµατεύσεων προϋποθέτει αρµοδιότητα, ικανότητα και αντιπροσωπευτικότητα 
συλλογικής διαπραγµάτευσης στο πεδίο ισχύος της επιδιωκόµενης συλλογικής ρύθµισης (σ.σ.ε./δα) 
µε βάση τα άρθρα 3 και  6  του Ν1876/1990 και σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του  άρθρου 4 απαιτεί τις 
ακόλουθες τυπικές ενέργειες:  
1ον  Πρόσκληση σε διαπραγµατεύσεις, δηλαδή, έγγραφη γνωστοποίηση της άσκησης του δικαιώµατος 
για διαπραγµάτευση και πρόσκληση προς την άλλη πλευρά να συµµετάσχει στις συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις.  Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει  τα εξής  

 Τα θέµατα που τίθενται σε  διαπραγµάτευση µε κατάλληλη αιτιολόγηση  των προτάσεων.   
 Τον τόπο και τον χρόνο των διαπραγµατεύσεων 
 Γνωστοποίηση των εξουσιοδοτηµένων προσώπων για την διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων, όπως 

αυτά καθορίσθηκαν µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της συνδικαλιστικής οργάνωσης των 
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ικανότητα προς συλλογική διαπραγµάτευση στο πεδίο ισχύος συγκεκριµένης 
συλλογικής ρύθµισης (συλλογική σύµβαση εργασίας / διαιτητική απόφαση  
σ.σ.ε./δα). 

 2ον Αδυναµία των απευθείας συλλογικών διαπραγµατεύσεων να 
οδηγήσουν σε συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία µπορεί να  οφείλεται  
στους εξής λόγους: 

          α) Αποτυχία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων για την επίτευξη 
συµφωνίας, που διαπιστώνεται, είτε µονοµερώς από την προσφεύγουσα 
πλευρά, είτε από κοινού από τα διαπραγµατευόµενα µέρη.  

β) Κοινή συµφωνία των µερών ότι επιθυµούν την προσφυγή στη 
µεσολάβηση για τον συντονισµό ή την υποβοήθηση των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων. 
 
Έχει τεθεί προβληµατισµός για την ανάγκη καταγγελίας ή λήξης της ισχύος της 

προηγούµενης συλλογικής ρύθµισης για τη νόµιµη έναρξη των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων και ακόµη αν η καταγγελία πρέπει να αφορά συνολικά την 
ισχύουσα συλλογική ρύθµιση (σ.σ.ε./δ.α.)  ή συγκεκριµένους όρους της .  Έχουµε 
τη γνώµη ότι η καταγγελία της προϊσχύουσας συλλογικής ρύθµισης δεν αποτελεί 
προϋπόθεση της έναρξης των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 14 Ο νόµος δεν 
αναφέρει την καταγγελία των ισχυουσών ρυθµίσεων στις προϋπόθεσης της έναρξης 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1876/1990 αλλά 
συνδέει τη  λειτουργία της υποχρέωσης προς συλλογική διαπραγµάτευση µε τους 
λόγους  καταγγελίας µίας συλλογική ρύθµισης (σ.σ.ε./δα) σε σχέση µε την διάρκεια 
της  15  

Η διάρκεια της ισχύος µιας συλλογικής ρύθµισης και κυρίως η ελάχιστη 
διάρκεια της για ένα έτος (άρθρο 9 Ν.1876/1990),  επιδρά στην λειτουργία του 
καλόπιστου διαλόγου και ειδικότερα επηρεάζει τη νοµιµότητα της άσκησης του 
δικαιώµατος συλλογικής διαπραγµάτευσης και τη δηµιουργία της αντίστοιχης 
υποχρέωσης για συµµετοχή σε αυτές. Συγκεκριµένα η πρόωρη άσκηση του 
δικαιώµατος συλλογικής διαπραγµάτευσης δεν γεννά υποχρέωση συµµετοχής στις 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις αλλά  καθιστά αυτές άκαρπες, αν δεν ανταποκριθεί η 
προσκαλούµενη πλευρά. Όµως η καταγγελία ισχύουσας συλλογικής ρύθµισης, που 

                                                                                                                                                                             
εργαζοµένων ή της οργάνωσης των εργοδοτών ή της επιχείρησης αν πρόκειται για επιδίωξη 
επιχειρησιακής συλλογικής ρύθµισης.  
2ον   Κοινοποίηση της πρόσκλησης για διαπραγµατεύσεις στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας 
14  Εφ Αθηνών 6458/1996 αδηµ βλ. Α Καζάκος  1998 σελ. 402 σηµ. 45    
15 Εφ Αθηνών 6458/1996 (αδηµ)  που δέχεται την νοµιµότητα προσφυγής στη µεσολάβηση/διαιτησία 
χωρίς προηγούµενη καταγγελία της ισχύουσας  σ.σ.ε. σχολιαζόµενη από.Α Καζάκος  (1998) σελ. 402 
σηµ.45 Η νοµική θεωρία υποδεικνύει την ανάγκη καταγγελίας της προϊσχύουσας σ.σ.ε., εφόσον αυτή είναι 
αόριστης διάρκειας και µάλιστα στο σύνολό της, αφού η µερική καταγγελία δεν γίνεται δεκτή. ∆έχεται  
όµως ότι η καταγγελία δεν απαιτείται στις σεε ορισµένου χρόνου, οι οποίες λήγουν µετά την πάροδο ενός 
έτους. Τέλος, γίνεται δεκτό ότι είναι  δυνατόν να συµφωνηθεί µε όρο σ.σ.ε. η µερική καταγγελία ή έναρξη 
των διαπραγµατεύσεων χωρίς προηγούµενη καταγγελία της ισχύουσας σ.σ.ε./δα. Α Μετζητάκος Η 
καταγγελία της συλλογικής σύµβασης ως προϋπόθεση για την ανάληψη του µεσολαβητικού έργου του 
Ο.ΜΕ.∆. (∆ΕΝ 1994)  σελ. 129 ο Γ. Λεβέντης 1996 σελ.  389 και 392επ. Α Καζάκος  (1998) 398-402 
Αντίθετα Ι Κουκιάδης 1999 σελ. 307 και 310. 
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είναι ένας από τους τρόπους λήξης της ισχύος µιας συλλογικής ρύθµισης, δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, αφού 
δεν συνδέεται µε την λειτουργία του καλόπιστου και τεκµηριωµένου διαλόγου και 
εύλογα δεν αναφέρεται στις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.1876/1990. 
Εξάλλου στις συλλογικές συµβάσεις αόριστης διάρκειας η καταγγελία της 
συλλογικής σύµβασης, τότε µόνον έχει νόηµα, αν πρόκειται να τεθεί στις 
διαπραγµατεύσεις η ανατροπή των όρων τους ή η αναδιάρθρωσή τους.16 Εποµένως 
η καταγγελία της προϊσχύουσας συλλογικής σύµβασης, δεν είναι νοµική υποχρέωση 
αλλά  δικαίωµα των µερών, που δεσµεύονται από την συγκεκριµένη συλλογική 
ρύθµιση, που ασκείται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου (αρ. 12 
Ν1876/1990) και αξιοποιείται από κάθε διαπραγµατευόµενο  µέρος ως στοιχείο της 
διαπραγµατευτικής πολιτικής του, η οποία περιορίζεται µόνον από την αρχή του 
καλόπιστου διαλόγου, δηλαδή απαιτείται αιτιολόγηση και παράθεση νέων 
προτάσεων προς ρύθµιση. Έτσι η καταγγελία µιας συλλογικής σύµβασης βρίσκεται 
στην διακριτική ευχέρεια κάθε διαπραγµατευόµενου µέρους.  

Ας σηµειωθεί ότι, η καταγγελία µιας συλλογικής ρύθµισης (σσε/δα) επιφέρει 
την λήξη της µετά από έξι µήνες σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1876/1990. Εποµένως, η µη επίτευξη νέας συλλογικής ρύθµισης µέσα σε έξι 
µήνες από την καταγγελία της, οδηγεί σε απορύθµιση τις εργασιακές σχέσεις, αφού  
οι ισχύουσες συλλογικές ρυθµίσεις δεν θα υπάρχουν και τούτο µπορεί να οξύνει το 
διαπραγµατευτικό κλίµα µε παράλληλη ενίσχυση της διαπραγµατευτικής θέσης της 
εργοδοτικής πλευράς  .  
 
        
2.1 Μεσολάβηση µε  συµφωνία των µερών 
    Όταν η προσφυγή στη µεσολάβηση γίνεται µε κοινή συµφωνία των µερών 
έχουµε εκούσια – προαιρετική  µεσολάβηση. Στην περίπτωση αυτή 
υπογραµµίζεται η λειτουργία της συλλογικής αυτονοµίας, η οποία  ενσωµατώνει 
την παρέµβαση ενός τρίτου, του µεσολαβητή, στη διαδικασία των συλλογικών  
διαπραγµατεύσεων και εκφράζει την οµαλή και πλήρη λειτουργία  του καλόπιστου 
διαλόγου 17.    
   Μορφή εκούσιας µεσολάβησης έχουµε και στην περίπτωση, όπου, αν και η 
προσφυγή στη µεσολάβηση έγινε µονοµερώς, τα µέρη διαπιστώνοντας την 
αδυναµία επίτευξης συµφωνίας κατά τη διαδικασία µεσολάβησης, ζητούν τη 
συµβουλευτική πρόταση του µεσολαβητή. Εδώ αναγνωρίζεται από κοινού όχι µόνον 
η σκοπιµότητα της πρότασης µεσολάβησης αλλά αναγνωρίζεται εκ των υστέρων η  

                                                           
16 Κατά κανόνα την έναρξη των συλλογικών διαπραγµατεύσεων κινεί η εργατική πλευρά και η καταγγελία 
των σ.σ.ε./δ.α.  συνοδεύεται από  πρόταση προς διαπραγµάτευση, που διατηρεί κατά βάση τους 
προϊσχύοντες όρους και επιφέρει επιµέρους βελτιωτικές τροποποιήσεις ή και νέες ρυθµίσεις . Όµως οι  
συλλογικές διαπραγµατεύσεις που καλύπτουν µεγάλο πλήθος εργαζοµένων και αφορούν π.χ. η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 
η εθνική κλαδική Σ.Σ.Ε. του τραπεζικού κλάδου, του ασφαλιστικού κλάδου εξελίσσονται οµαλά µε 
απευθείας συλλογικές διαπραγµατεύσεις χωρίς  καταγγελία της ισχύουσας σ.σ.ε.,          
17 Α. Καζάκος 1998 σελ. 161 επ. ιδίως σελ. 162-165 για την σύνδεση της συλλογικής αυτονοµίας του άρ. 
22 παρ.1 του Σ µε την λειτουργία του δικαιώµατος και της υποχρέωσης προς διαπραγµάτευση.  
Ι.Κουκιάδης 1999 σ. 178-180 γενικά την υποχρέωση προς καλόπιστη διαπραγµάτευση  και σελ 243 για 
όρους συλλογικών συµβάσεων που  συγκεκριµενοποιούν την λειτουργία του καλόπιστου διαλόγου.     
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σκοπιµότητα της παρέµβασης του µεσολαβητή, άρα και η προσφυγή στη 
µεσολάβηση.  
   Στην πράξη έχουµε παρατηρήσει αρκετές περιπτώσεις, που τα µέρη συµφωνούν 
να εξετάσουν το ενδεχόµενο επίτευξης συµφωνίας µε βάση την πρόταση του 
µεσολαβητή, έπειτα από µονοµερή προσφυγή στη µεσολάβηση. Όµως η εξ αρχής 
κοινή προσφυγή στη µεσολάβηση δεν συνηθίζεται, αν και θα ήταν χρήσιµη, όταν 
µέρη  αντιµετωπίζουν περίπλοκα θέµατα εργασιακών σχέσεων, όπως κατάρτιση 
κανονισµού εργασίας, αναδιάρθρωση µισθολογίου,  σύστηµα σύνδεσης αµοιβής µε 
την παραγωγικότητα.  
 
2.2 Μεσολάβηση µε µονοµερή προσφυγή  
 

   Κάθε διαπραγµατευόµενη πλευρά µπορεί να ζητήσει µονοµερώς την παροχή 
υπηρεσιών µεσολάβησης, όταν οι απευθείας διαπραγµατεύσεις βρίσκονται σε 
αδιέξοδο. Ο νόµος δεν προσδιορίζει πότε αποτυγχάνουν οι διαπραγµατεύσεις, αλλά 
αποτελεί πραγµατικό γεγονός, που το κρίνουν τα ίδια τα µέρη.  Τούτο συµβαίνει 
όταν παρέλθει ο χρόνος της πρώτης συνάντησης στις απευθείας 
διαπραγµατεύσεις18 και δεν προσέρχεται η καλούµενη πλευρά ή προκαλούνται 
αναβολές στις συναντήσεις και οι διαπραγµατεύσεις δεν διεξάγονται καθόλου, είτε 
παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις δεν καταλήγουν σε συµφωνία, επειδή οι 
ουσιαστικές απόψεις των µερών διαφέρουν και δεν προβλέπεται η δυνατότητα 
σύγκλισης  απόψεων ή επειδή προβάλλονται διαδικαστικές παρατηρήσεις, που 
αποκλείουν τον ουσιαστικό διάλογο. 

   Η µεσολάβησης µε µονοµερή προσφυγή είναι η λεγόµενη “υποχρεωτική 
µεσολάβηση”, επειδή δηµιουργεί υποχρέωση συµµετοχής στην διαδικασία της 
µεσολάβησης για την προσκαλούµενη πλευρά. Όµως και στην περίπτωση αυτή η 
µεσολάβηση παραµένει ουσιαστικά προαιρετική επειδή η Πρόταση Μεσολάβησης 
δεν είναι δεσµευτική. Η «υποχρεωτική µεσολάβηση » συνδέεται άρρηκτα µε το 
δικαίωµα και την υποχρέωση προς διαπραγµάτευση,  που αναγνωρίζονται 
ισοµερώς για κάθε διαπραγµατευόµενο µέρος. Αυτή η µεσολάβηση έχει κυρωτικό 
χαρακτήρα, επειδή αποτελεί µέσο πίεσης για τη λειτουργία του καλόπιστου 
διαλόγου και την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των µερών. Εάν  δεν επιτευχθεί 
συµφωνία κατά τη διαδικασία της µεσολάβησης είναι δυνατόν να κινηθεί η 
διαδικασία της διαιτησίας στην διάρκεια της οποίας η συλλογική διαφορά µπορεί 
να λυθεί µε διαιτητική απόφαση ή συλλογική σύµβαση.  Η τυχόν έλλειψη του 
δικαιώµατος µονοµερούς προσφυγής στη µεσολάβηση θα επέτρεπε στη 
διαπραγµατευτική πλευρά, που δυστροπεί να µαταιώνει τη  λειτουργία του 
καλόπιστου διαλόγου και να οδηγεί σε απορύθµιση τις εργασιακές σχέσεις. Η 
αντιµετώπιση αυτή θα ευνοούσε την εργοδοτική πλευρά, της οποίας η 
διαπραγµατευτική θέση είναι ισχυρότερη, αφού καλείται να διαπραγµατευθεί 
βελτίωση των όρων εργασίας µε συνακόλουθη την αύξηση του κόστους εργασίας. 
Έτσι η µονοµερής προσφυγή στη µεσολάβηση εξισορροπεί την διαπραγµατευτική 
αδυναµία της εργατικής πλευράς, που επιδιώκει κατ΄ αρχήν να διατηρήσει την 

                                                           
18 Συνήθως είναι 10 ηµέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις περιορίζεται στις 24 ώρες. (άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 
1876/1990) 
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αγοραστική της δύναµη από τις πιέσεις του πληθωρισµού και να  βελτιώσει 
γενικότερα τους  όρους εργασίας . 

   Στην πράξη παρατηρούµε ότι η εργατική πλευρά έχει την πρωτοβουλία 
µονοµερούς προσφυγής στη µεσολάβηση, επιβάλλοντας στην εργοδοτική πλευρά 
να προσέλθει σε διαπραγµατεύσεις ενώπιον  του µεσολαβητού. Συχνά  η 
πραγµατική αιτία βρίσκεται στην έλλειψη διαπραγµατευτικής εµπιστοσύνης µεταξύ 
των µερών και στην αναποτελεσµατικότητα του διαλόγου, όταν στις 
διαπραγµατεύσεις τίθενται κρίσιµα ζητήµατα ή όταν επικρατεί συγκρουσιακό 
κλίµα.  

Γενικά η συµµετοχή στην µεσολάβηση είναι ουσιαστικά εκούσια, κυρίως 
ενόψει του µη δεσµευτικού χαρακτήρα της πρότασης του µεσολαβητή και της 
πειθούς, που αυτή επιδιώκει να ασκήσει στα µέρη, γεγονός που αποδεικνύεται από 
την συµφωνία  των µερών να υποβληθεί πρόταση µεσολάβησης αλλά και την 
επιτυχή κατάληξη της µεσολάβησης µε την υπογραφή συλλογικής σύµβασης 
εργασίας.  .  
 
 3. Η αίτηση Μεσολάβησης 
    

Η διαδικασία της µεσολάβησης κινείται µόνον έπειτα από αίτηση µίας 
ενδιαφερόµενης πλευράς ή κοινής αίτησης όλων των µερών, που εµπλέκονται στη 
συλλογική διαφορά και ουσιαστικά δεσµεύονται από την επιδιωκόµενη Σ.Σ.Ε. 
   Η αίτηση πρέπει να είναι έγγραφη. Να απευθύνεται στον Ο.ΜΕ.∆. µε αίτηµα την 
παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης για τα θέµατα, που τίθενται σε διαπραγµάτευση. 
Να κοινοποιείται προς όλους εκείνους, που πρόκειται να δεσµευθούν από την 
επιδιωκόµενη Σ.Σ.Ε.  

Η αίτηση µεσολάβησης πρέπει να περιέχει τα εξής: : 

α. Τα στοιχεία του αιτούντος  µέρους ή των µερών που ζητούν τις υπηρεσίες 
µεσολάβησης, τα οποία είναι.  

 η επωνυµία της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της εργοδοτικής οργάνωσης του 
εργοδότη  - επιχείρηση, 

 η έδρα, 

 οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  
καταστατικού της οργάνωσης (εργοδοτών ή εργαζοµένων) ή της εταιρίας, αν 
πρόκειται για επιχείρηση. 

β. Τα στοιχεία  των προσκαλούµενων στη  µεσολάβηση, δηλαδή οι οργανώσεις ή 
ο εργοδότης, που εµπλέκονται στη συλλογική διαφορά και θα δεσµευθούν από 
την επιδιωκόµενη Σ.Σ.Ε. και τα οποία είναι. 

 η επωνυµία της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της εργοδοτικής οργάνωσης ή 
του εργοδότη  - της επιχείρησης, 

 η έδρα. 

γ. Η απόφαση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα  µε το καταστατικό της 
προσφεύγουσας οργάνωσης, που αφορά την αίτηση υπηρεσιών µεσολάβησης 
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και ορίζει τους νόµιµους εκπροσώπους  - διαπραγµατευτές για τη διαδικασία της 
µεσολάβησης (η απόφαση θα αφορά την συµµετοχή στην ανάδειξη µεσολαβητή 
και στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις κατά την διαδικασία της µεσολάβησης 
περιλαµβανοµένης της αποδοχής της πρότασης µεσολαβητή και της υπογραφής 
συλλογικής σύµβασης)19. 

δ. Τα θέµατα που τίθενται σε διαπραγµάτευση και για τα οποία ζητούνται οι 
υπηρεσίες µεσολάβησης. Συνήθως επισυνάπτεται στην αίτηση µεσολάβησης η 
πρόσκληση για συλλογικές διαπραγµατεύσεις, όπου αναφέρονται τα προς 
διαπραγµάτευση θέµατα .   

ε. Η τεκµηρίωση, δηλαδή κάθε αναγκαίο στοιχείο,  που στηρίζει τις προτάσεις του 
προσφεύγοντος για την επίτευξη της συλλογικής σύµβασης. Συνήθως η σχετική 
τεκµηρίωση  περιέχεται στην πρόσκληση για συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 

στ. Η αιτία της αίτησης παροχής υπηρεσιών µεσολάβησης (αποτυχία των 
απευθείας διαπραγµατεύσεων ή κοινή συµφωνία) Συνήθως αναφέρεται ο χρόνος 
τυπικής έναρξης των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, µε την πρόσκληση για 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις ή και την καταγγελία της προϊσχύουσας σ.σ.ε./δα, 
ή  την λήξη της ισχύος  της, αν αυτή είναι ορισµένου χρόνου και οι λόγοι για 
τους οποίους δεν προοδεύουν οι απευθείας συλλογικές διαπραγµατεύσεις.  

ζ. Το πρόσωπο του µεσολαβητή, εάν τα µέρη έχουν συµφωνήσει σε αυτό, ή 
αίτηµα για να κινήσει ο Ο.ΜΕ.∆. τη διαδικασία ορισµού µεσολαβητή. 

 
 
    4.    Η ανάδειξη Μεσολαβητή 
   

 Με την υποβολή της αίτησης κινούνται οι εσωτερικές διαδικασίες του 
Οργανισµού Μεσολάβησης & ∆ιαιτησίας για την ανάδειξη µεσολαβητή, ο οποίος 
και θα χειρισθεί την υπόθεση.   
   Για το σκοπό αυτό ο Οργανισµός καλεί τα µέρη µε έγγραφο του να προσέλθουν 
στα γραφεία του Ο.Μ.Ε.∆. (στην έδρα του Οργανισµού, Πλατεία Βικτωρίας 7 
Αθήνα ή στο Παράρτηµα του Οργανισµού στη Θεσσαλονίκη, οδός Πολυτεχνείου 
21), για την ανάδειξη µεσολαβητού. Η διαδικασία ανάδειξης µεσολαβητή 
προβλέπεται στο άρθρο 6 του Κανονισµού Κατάστασης Μεσολαβητών – 
∆ιαιτητών (ΚΑ.ΜΕ.∆.).    

 
Η διαδικασία  ανάδειξης λειτουργεί ως εξής: 
 

 Πρόσκληση  του Ο.ΜΕ.∆.  για ανάδειξη µεσολαβητού. 

                                                           
19 Κάθε διαπραγµατευόµενη πλευρά ορίζει το εύρος αυτής της εξουσιοδότησης. Όµως είναι αναγκαίο να 
υπάρχει εξουσιοδότηση τουλάχιστον για την ανάδειξη του µεσολαβητή και την συµµετοχή στις 
διαπραγµατεύσεις της µεσολάβησης. Για την αποδοχή της Πρότασης Μεσολάβησης ή την υπογραφή σ.σ.ε. 
µπορεί να ακολουθήσει ειδική απόφαση ή  εξουσιοδότηση του αρµοδίου καταστατικού οργάνου σε 
µεταγενέστερο  στάδιο, µε την πρόοδο της διαδικασίας µεσολάβησης.   
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Η αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.∆. απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε όλα τα 
µέρη, που εµπλέκονται στην συλλογική διαφορά.  Η πρόσκληση αποστέλλεται 
έπειτα από 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης µεσολάβησης και ορίζει το 
χρόνο συνάντησης για την ανάδειξη του µεσολαβητή.  Οι προθεσµίες αυτές είναι 
ενδεικτικές, ώστε να διευκολυνθούν τα µέρη να προσέλθουν και να συµµετάσχουν 
στη διαδικασία ανάδειξης. 

 
 Επιλογή µεσολαβητού.  

   Ως µεσολαβητής µπορεί να ορισθεί ένα πρόσωπο, που ανήκει στο σώµα    
Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών. 

 
 Ορισµός περισσοτέρων µεσολαβητών 

   Η ρύθµιση του  νόµου οδηγεί στον ορισµό ενός µόνο προσώπου ως µεσολαβητή.  
Τα µέρη όµως, έχουν την ευχέρεια µε συµφωνία τους, να προσθέσουν και άλλους 
µεσολαβητές (έναν ή δύο).  
   Από το έτος 1992, που λειτουργεί ο Ο.ΜΕ.∆. παρουσιάσθηκαν µόνο δύο 
περιστατικά µεσολάβησης που διεξήχθη από τρεις µεσολαβητές. 

 
Η ανάδειξη του µεσολαβητή γίνεται ενώπιον αρµοδίου οργάνου του Ο.ΜΕ.∆..  

Για τον ορισµό  µεσολαβητή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 15 του 
Ν1876/1990  υπάρχουν οι  εξής δυνατότητες  : 

α) κοινή συµφωνία των µερών  
β) κλήρωση εάν τα µέρη δεν συµφωνούν στο πρόσωπο του µεσολαβητή ή όταν 

δεν έχουν προσέλθει για την επιλογή µεσολαβητή όλοι οι εκπρόσωποι των µερών , 
που κλήθηκαν νόµιµα . 

Κατά τη διαδικασία της ανάδειξης µεσολαβητή συντάσσεται πρακτικό από το 
όργανο του Ο.ΜΕ.∆., που είναι αρµόδιο για την εφαρµογή της όλης διαδικασίας 
και συνυπογράφεται από τους παριστάµενους εκπροσώπους των µερών.   
    Η διαδικασία αυτή είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί ακόµη και χωρίς 
προσέλευση των µέρων στον Ο.ΜΕ.∆., όταν τα µέρη γνωστοποιούν  εγγράφως 
στον Οργανισµό την συµφωνία τους για ορισµό µεσολάβησης, είτε µε την υποβολή 
της αίτησης για παροχή µεσολάβησης, είτε το αργότερο µέχρι το χρόνο ανάδειξης 
του µεσολαβητή µε τη διαδικασία της κλήρωσης,. 
   Εάν στην πρόσκληση του Οργανισµού για ανάδειξη µεσολαβητή δεν προσέλθει 
κανείς εκπρόσωπος από οποιαδήποτε πλευρά, η διαδικασία ανάδειξης µένει 
στάσιµη. Εάν προσέλθουν εκπρόσωποι µόνον της µία πλευράς, τότε θεωρείται ότι 
η πλευρά, που δεν προσήλθε δεν συµφωνεί στην από κοινού ανάδειξη µεσολαβητή 
και διεξάγεται κλήρωση. Εάν προσέλθουν εκπρόσωποι και των δύο πλευρών στη 
διαδικασία της κλήρωσης υπενθυµίζεται το δικαίωµα επιλογής µεσολαβητή µε 
κοινή συµφωνία και µόνο εάν δεν επέλθει συµφωνία διεξάγεται κλήρωση. Για την 
επίτευξη συµφωνίας πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς της 
εργατικής και εργοδοτικής πλευράς. 
   Στη διαδικασία της κλήρωσης κάθε µέρος έχει δικαίωµα να ασκήσει veto (να 
δηλώσει άρνηση για το µεσολαβητή που κληρώθηκε) µόνο µία φορά, οπότε η 
κλήρωση επαναλαµβάνεται. Η άρνηση δεν απαιτείται να αιτιολογηθεί.  
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   Αυτή η διαδικασία εφαρµόζεται για την ανάδειξη του τακτικού και του 
αναπληρωµατικού µεσολαβητού. Η ανάδειξη αναπληρωτού διευκολύνει την 
ταχύτητα παροχής υπηρεσιών µεσολάβησης, σε περίπτωση που ο τακτικός 
µεσολαβητής αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του. 
 
   5   Αµοιβή Μεσολαβητή 
 

   Η αµοιβή του µεσολαβητή και όλες οι λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών 
µεσολάβησης βαρύνουν τον Ο.ΜΕ.∆.20. Σε περίπτωση, όµως, που τα µέρη 
συµφωνήσουν για προσθήκη και άλλων µεσολαβητών η αµοιβή των επιπλέον 
µεσολαβητών βαρύνει τα µέρη και το ποσό της αµοιβής είναι αυτό που έχει ήδη 
καθορισθεί µε απόφαση του ∆.Σ. του Ο.ΜΕ.∆. ως αµοιβή της υπόθεσης 
µεσολάβησης . 
 
     6    Νοµιµοποίηση των ενδιαφερόµενων  
 

   Η νοµιµοποίηση των ενδιαφεροµένων στη διαδικασία της µεσολάβησης 
είναι όµοια  µε την αναγκαία νοµιµοποίηση κατά τη διαδικασία των απευθείας 
διαπραγµατεύσεων.  
   Γενικά, η ικανότητα σύναψης Σ.Σ.Ε. ανάλογα µε το είδος της επιδιωκόµενης 
συλλογικής σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 3 και 6 του Ν. 
1876/90 προσδιορίζει και εκείνους που µπορούν να προσφύγουν στη διαδικασία 
της ∆ιαιτησίας 21. Οι διαπραγµατευόµενοι φορείς ( αυτοί που έχουν αρµοδιότητα 
και αντιπροσωπευτικότητα)  σύµφωνα µε το Καταστατικό τους πρέπει να έχουν 
χορηγήσει ειδική εξουσιοδότηση στους διαπραγµατευτές, οι οποίοι υποβάλλουν για 
λογαριασµό του φορέα τους αίτηση παροχής υπηρεσιών µεσολάβησης, και 
νοµιµοποιούνται να παρίστανται και να εκφράζουν τις απόψεις τους στη 
διαδικασία της Μεσολάβησης. 
   Η ύπαρξη αποφασιστικής εξουσίας στα πρόσωπα των διαπραγµατευτών, από την 
άποψη ευελιξίας στην διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και ενδεχοµένων 
υποχωρήσεων σε σχέση µε τις αρχικές απόψεις, είναι σηµαντική όχι µόνο για τη 
διαδικασία της µεσολάβησης αλλά και για την προσπάθεια επίτευξης συµφωνία 
στο στάδιο αυτό.  Στην πράξη οι διαπραγµατευτές συνοδεύονται και από νοµικούς 
ή άλλους τεχνικούς / οικονοµικούς συµβούλους για την καλύτερη ανάπτυξη των 
θεµάτων που συζητούν. 
 
   7   Έργο των υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.∆.  

    Οι υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.∆. προσφέρονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανικού και τον Κανονισµό Καταστάσεως των 
Μεσολαβητών ∆ιαιτητών του Ο.ΜΕ.∆.  και είναι οι εξής:   

                                                           
20 άρθ. 9 του Κανονισµού Κατάστασης Μεσολαβητών-∆ιαιτητών 
21 Α. Καζάκος, 1998, σ. 169 επ. Ι. Κουκιάδης 1999 σελ. 338-340   Ι. Ληξουριώτης, 1992, 
Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Οι κοινωνικοί συνοµιλητές. 
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 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης µεσολάβησης στην γραµµατατεία 
του Ο.ΜΕ.∆. και σχηµατισµός του φακέλου της υπόθεσης . 

 Αποστολή έγγραφης πρόσκλησης για την ανάδειξη µεσολαβητή. 
 Πιστοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης µεσολαβητή µε κοινή συµφωνία των 

µερών ή κλήρωση µε την σύνταξη σχετικού πρακτικού. 
 Ενηµέρωση του µεσολαβητή για την ανάδειξη . 
 Παράδοση του φακέλου  της υπόθεσης  στο µεσολαβητή. 

 
Κατά το στάδιο της προδικασίας  είναι δυνατόν να τεθούν ζητήµατα νοµιµότητας 

της διαδικασίας µεσολάβησης, τα οποία αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.∆. ή παραµένουν ανοικτά για να τα χειρισθεί ο 
µεσολαβητής, ιδίως όταν πρόκειται για ζητήµατα, που αφορούν σύγκρουση 
συµφερόντων  και τα οποία εµφανίζονται ως διαδικαστικά θέµατα, που όµως 
αποβλέπουν στην µαταίωση του διαλόγου µεταξύ των µερών. Βασικά ζητήµατα που 
εξετάζουν υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.∆. είναι εξής: 

 τυπική έναρξη της διαδικασίας των συλλογικών διαπραγµατεύσεων 
συµφωνά µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 1876/1990 22, 

 αποτυχία των απευθείας συλλογικών διαπραγµατεύσεων (αρ. 14 παρ. 1 
Ν.1876/1990, 

  πληρότητα της αίτησης µεσολάβησης  (άρθρο 15 παρ. 2 Ν.1876/1990), 
 νοµιµοποίηση των αρµοδίων οργάνων της πλευράς, που υποβάλει την 
αίτηση µεσολάβησης, δηλαδή έγκυρη εξουσιοδότηση προς τα αρµόδια 
όργανα για την προσφυγή στη µεσολάβηση και ορισµός.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ζητήµατα όπως η ικανότητα και 
αντιπροσωπευτικότητα των διαπραγµατευοµένων µερών, το είδος της συλλογικής 
ρύθµισης, που επιδιώκεται  και η έκταση της εφαρµογής, που συχνά προβληµατίζουν 
τα µέρη και καθίστανται αντικείµενο της συλλογικής διαφοράς, δεν αντιµετωπίζονται 
µε αποφάσεις των υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.∆. Ο γενικός κανόνας είναι ότι, όλα τα 
ζητήµατα που ανάγονται σε διαφορές συµφέροντος  µεταξύ των µερών 
αντιµετωπίζονται από το µεσολαβητή, µε εξαίρεση τα θέµατα  
αντιπροσωπευτικότητας,  που ανήκουν στην αρµοδιότητα της επιτροπής του άρθρου 
15 του Ν.1264/198223.  Βεβαίως η έννοια της διαφοράς συµφέροντος είναι ρευστή, 
διότι σε αυτή ξεπλέκονται συχνά και νοµικά ζητήµατα, όπως π.χ. η ικανότητα 
σύναψης συλλογικής σύµβασης εργασίας,  τα οποία καλείται να αντιµετωπίσει ο 
µεσολαβητής µε την υποβολή ή µη της πρότασης µεσολάβησης ή µε την διαπίστωση 
άρνησης µεσολάβησης24.   

 

                                                           
22 Στο σηµείο αυτό εµπλέκεται και το ζήτηµα καταγγελίας ισχύουσας σ.σ.ε.,  αν αυτή είναι αορίστου 
χρόνου ή την λήξη της αν είναι ορισµένου χρόνου, ως νοµική προϋπόθεση για την νόµιµη έναρξη των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων καθώς και η πρόωρη έναρξη συλλογικών διαπραγµατεύσεων . Τα  
ζητήµατα αυτά συνδέονται άµεσα µε την σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των µερών και πρέπει να 
αντιµετωπίζονταν από τον µεσολαβητή, ο οποίος έχει την ευθύνη να φροντίσει την τυπική νοµιµότητα της 
διαδικασίας µεσολάβησης,.  
23  Άρθρο 6  παρ 2 Ν. 1876/1990.   
24 Παράδειγµα διαπίστωσης άρνησης µεσολάβησης είναι η περίπτωση της εκµεταλλευσιακής συλλογικής 
σύµβασης για τους εργαζόµενους στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, 
που αντιµετωπίσθηκε µε την ∆Α14/2005         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   II                                                                          
KΥΡΙΩΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 

 
  1 Έργο του Μεσολαβητή και διαπραγµατεύσεις κατά τη διαδικασία της 

Μεσολάβησης 
    Η διαδικασία της Μεσολάβησης αποτελεί στην ουσία διεξαγωγή συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων µε την προεδρία του µεσολαβητή. Για το σκοπό αυτό ο 
µεσολαβητής  καλεί τα µέρη σε κατ’ ιδίαν κοινές συναντήσεις για την ανάπτυξη 
των απόψεων τους. 
  Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τηρούνται συνοπτικά πρακτικά από το 
µεσολαβητή και συνυπογράφονται από τα µέρη. Ο µεσολαβητής ουσιαστικά 
συντονίζει τις διαπραγµατεύσεις, οργανώνει τις συναντήσεις, προωθεί την 
τεκµηρίωση των απόψεων των µερών και αντιµετωπίζει τις προτάσεις των µερών µε 
αντικειµενικότητα  . 
 Κατά τις συναντήσεις τηρούνται πρακτικά µε την επιµέλεια του 
µεσολαβητή και στο τέλος της συνάντησης υπογράφονται από τον µεσολαβητή και 
τους παριστάµενους εκπροσώπους των µερών.  

Στις συναντήσεις δεν παρίσταται γραµµατέας αλλά µόνον ο µεσολαβητής  και 
οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των µερών. Ο τόπος συνάντησης είναι τα 
γραφεία το Ο.ΜΕ.∆. στην Αθηνά και τη Θεσσαλονίκη, όµως, ανάλογα µε τις 
περιστάσεις µπορεί να ορισθούν άλλοι τόποι, ώστε να διευκολύνεται το έργο της 
µεσολάβησης και της επικοινωνίας µεταξύ των µερών.       
       
 2. Ειδικότερα στοιχεία των διαπραγµατεύσεων Μεσολάβησης  
 
  2.1. Κοινές Συναντήσεις 
   Στις κοινές συναντήσεις αναπτύσσονται προφορικά οι απόψεις των µερών και ο 
µεσολαβητής διευθύνει τη συζήτηση επιδιώκοντας να αναδείξει τα σηµεία στα 
οποία µπορεί να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων, ενώ επισηµαίνει τα σηµεία για τα 
οποία τα µέρη διαφωνούν και για τα οποία διερευνάται η δυνατότητα σύγκλισης 
απόψεων. Η επιχειρηµατολογία των µερών στα σηµεία, συµφωνίας και διαφωνίας, 
συµβάλλει στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης. 
 
2.2 Κατ’ ιδίαν συναντήσεις 

    Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τα µέρη αναπτύσσουν ελεύθερα τις 
απόψεις τους και ενηµερώνουν το µεσολαβητή παρέχοντας διευκρινίσεις και 
στοιχεία και ενδεχοµένως επισηµαίνουν τα θέµατα για τα οποία προτίθενται να 
εκφράσουν εναλλακτικές προτάσεις ή να θέσουν εκτός διαπραγµατευτικού 
πλαισίου. Στις συναντήσεις αυτές τα µέρη µπορούν να δηλώσουν ζητήµατα για τα 
οποία ο µεσολαβητής καλείται να τηρήσει εχεµύθεια προς την άλλη πλευρά. 
Έτσι προετοιµάζονται οι κοινές συναντήσεις και διευκολύνεται ο µεσολαβητής 
στην προώθηση σύγκλισης απόψεων. 
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   Οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις συνήθως διεξάγονται στο περιθώριο των κοινών 
συναντήσεων ή µε διακοπές κατά τη διεξαγωγή τους, ενώ ως κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις νοούνται και οι τηλεφωνικές συνεννοήσεις των µερών µε τον 
µεσολαβητή. Στις συναντήσεις αυτές και γενικά στον χειρισµό της υπόθεσης ο 
µεσολαβητής χειρίζεται την υπόθεση µε αντικειµενικότητα προς τα συµφέροντα 
κάθε διαπραγµατευόµενης πλευράς.   

 
 2.3 Τεκµηρίωση προτάσεων των µερών 
   Ο καλόπιστος διάλογος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του  
Ν. 1876/90 προωθείται µε την τεκµηρίωση των προτάσεων των µερών. 
   Για το σκοπό αυτό τα µέρη πρέπει να προσκοµίζουν κάθε στοιχείο που 
θεµελιώνει τις απόψεις τους.  Η εργατική πλευρά 25 έχει δικαίωµα να ζητήσει 
στοιχεία από την εργοδοτική πλευρά ή από άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου για τα 
θέµατα που θέτει σε διαπραγµάτευση.  
   Η εργατική πλευρά, µπορεί να ενισχύει το δικαίωµα της πληροφόρησης  και µε 
τη συνδροµή των υπηρεσιών του µεσολαβητή. Σε κάθε περίπτωση ο µεσολαβητής 
έχει δικαίωµα να ζητήσει στοιχεία για την τεκµηρίωση των προτάσεων των µερών 
και την προετοιµασία της δικής του πρότασης, εφόσον τα µέρη δεν καταλήγουν σε 
συµφωνία. 

 Ο µεσολαβητής δεν είναι δικαστική αρχή για να επιβάλει την προσκόµιση 
στοιχείων, αλλά µόνον µε την πειθώ, ευαισθητοποιεί τα µέρη να προσκοµίσουν 
στοιχεία και να τεκµηριώσουν τις απόψεις τους. Η µη προσκόµιση στοιχείων, η 
έλλειψη τεκµηρίωσης,  η µη ικανοποίηση του δικαιώµατος των εργαζοµένων για 
τεκµηρίωση  δεν συµβαδίζουν µε την αρχή του καλόπιστου διαλόγου, που διαπνέει 
τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και δυσχεραίνει το έργο της µεσολάβησης.    
 
  2.4. Έρευνα για τα θέµατα των διαπραγµατεύσεων µε συνδροµή 

πραγµατογνώµονα ή εξέταση προσώπου. 
    Όταν τίθενται τεχνικά, οικονοµικά ή άλλα ειδικά θέµατα των οποίων η 
κατανόηση δεν είναι σαφής για τα µέρη ή για τον µεσολαβητή, είναι δυνατόν να 
ζητηθεί παροχή υπηρεσιών πραγµατογνωµοσύνης ή να ζητηθεί η εξέταση 
προσώπου.  

Την αναγκαιότητα προσφυγής σε πραγµατογνώµονα και την εξέταση 
προσώπου κρίνει ο µεσολαβητής σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 15 του Ν. 1876/90 και βεβαίως τη σκοπιµότητα αυτή µπορούν να 
προτείνουν και τα διαπραγµατευόµενα µέρη.  
   Θέµατα, που είναι δυνατόν να απαιτήσουν πραγµατογνωµοσύνη µπορεί να είναι 
η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης, ζητήµατα συνθηκών υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας, ή επιπτώσεων του κόστους εργασίας στην ανταγωνιστι-
κότητα της επιχείρησης ή του κλάδου κ.λπ. αλλά και νοµικά ζητήµατα, που 
αφορούν την νοµιµότητα της διαδικασίας µεσολάβησης, όπως η αρµοδιότητα 
διαπραγµατευόµενης οργάνωσης να κινήσει την ή να συµµετάσχει στη διαδικασία 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων .    
 

                                                           
25 παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 του Ν. 1876/90 
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   3  Μορφές ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων µεσολάβησης  
   Η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων της µεσολάβησης σε γενικές γραµµές 
οδηγεί, είτε στην κατάρτιση συλλογικής σύµβασης, είτε στην επιδίωξη της 
συλλογικής σύµβασης µε την πρόταση του µεσολαβητή.  Έτσι η ολοκλήρωση της 
µεσολάβησης µπορεί να έχει τις ακόλουθες µορφές: 
 
  3.1.  Ολική σύγκλιση απόψεων 
   Η ολική σύγκλιση απόψεων µπορεί να επέλθει απευθείας µεταξύ των µερών. 
Στην περίπτωση αυτή τα µέρη καταλήγουν σε συµφωνία για την οποία ενδέχεται 
να ζητήσουν τις υπηρεσίες του µεσολαβητή για την κατάρτιση σχεδίου συλλογικής 
σύµβασης εργασίας. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται στο πρακτικό κοινής 
συνάντησης  µαζί µε σηµεία σύγκλισης απόψεων µεταξύ των µερών.    

Στην πράξη συνηθίζεται να καταρτίζονται σ.σ.ε. µε την τεχνική συνδροµή του 
µεσολαβητή, ο οποίος συντάσσει  σχέδιο σ.σ.ε., το οποίο διαβιβάζει στα µέρη προς 
διευκόλυνσή τους. Η πρακτική αυτή δεν πηγάζει ευθέως από το νόµο, αλλά 
αναπτύχθηκε µέσα από την εµπειρία του Ο.ΜΕ.∆. Ουσιαστικά εναπόκειται στην 
κρίση του µεσολαβητή να διευκολύνει τα µέρη, εφόσον βέβαια στον φάκελο της 
µεσολάβησης υπάρχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία και ιδίως εάν η προηγούµενη 
συλλογική ρύθµιση ήταν κωδικοποιηµένη. Στην περίπτωση αυτή παρέλκει η 
ανάγκη υποβολής Πρότασης Μεσολάβησης. Εάν τα µέρη, όµως, δεν υπογράψουν 
σ.σ.ε., τότε ο µεσολαβητής, που παρακολουθεί τις εξελίξεις ιδίως µέσω 
συµφωνηµένων προθεσµιών για την υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας  
καλεί γραπτώς τα µέρη να υπογράψουν σ.σ.ε. και σε περίπτωση µη κατάρτισης σσε 
υποβάλει τυπική Πρόταση Μεσολάβησης µε περιεχόµενο όσα έχουν ήδη 
συµφωνηθεί από τα µέρη.   
 
  3.2.   Μερική σύγκλιση απόψεων 
    Η διαδικασία της µεσολάβησης µπορεί να οδηγήσει σε µερική σύγκλιση 
απόψεων και εποµένως αδυναµία κατάρτισης συλλογικής σύµβασης ή άλλης 
προόδου των διαπραγµατεύσεων.  
    Το γεγονός αυτό καταγράφεται από το µεσολαβητή στα Πρακτικά των 
συναντήσεων και αξιοποιείται κατάλληλα στην Πρόταση Μεσολάβησης.  

Οι περισσότερες περιπτώσεις υποβολής πρότασης µεσολαβητή στηρίζονται σε 
µερική σύγκλιση απόψεων και στη συµφωνία των µερών να υποβληθεί Πρόταση 
Μεσολάβησης. 
 
  3.3.  Ολική διαφωνία των µερών 
   Η διαδικασία Μεσολάβησης µπορεί να οδηγήσει σε διαπίστωση ολικής 
διαφωνίας των µερών, όποτε τα επιχειρήµατα των µερών που θεµελιώνουν τη 
διαφωνία τους πρέπει να σταθµισθούν από το µεσολαβητή στην Πρόταση 
Μεσολάβησης.   
    Στην περίπτωση της µερικής ή ολικής διαφωνίας των µερών ο µεσολαβητής 
ασκεί το δικαίωµα υποβολής Πρότασης Μεσολάβησης, λαµβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις που εκφράσθηκαν, την τεκµηρίωση που προέβαλε κάθε µέρος και τα 
στοιχεία που ο ίδιος συγκέντρωσε.  Επίσης εξετάζει το ενδεχόµενο Άρνησης 
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Μεσολάβησης, όταν µια πλευρά περιορίσθηκε σε διαδικαστικές παρατηρήσεις ή 
δεν εµφανίσθηκε,  οπότε δεν υποβάλλει Πρόταση Μεσολαβητή αλλά διαπιστώνει 
την Άρνηση Μεσολάβησης. 
 
  3.4.  Άρνηση Μεσολάβησης 
   Ειδική µορφή ολικής διαφωνίας αποτελεί η κατάσταση της Άρνησης Μεσο-
λάβησης.  

Η Άρνηση Μεσολάβησης είναι, είτε η “τυπική απουσία” µίας εκ των 
διαπραγµατευόµενων πλευρών από τη διαδικασία της µεσολάβησης, είτε η “άγονη 
παρουσία”  κατά την οποία δεν προσφέρονται επιχειρήµατα αλλά απλή άρνηση 
συζήτησης για τα θέµατα, που τίθενται σε διαπραγµάτευση. 
   Την Άρνηση Μεσολάβησης τη διαπιστώνει µε έγγραφό του ο Μεσολαβητής, 
"Έκθεση Άρνησης Μεσολάβησης". Τούτο συµβαίνει όταν στις κατ’ ιδίαν  και 
κοινές συναντήσεις µία εκ των διαπραγµατευόµενων πλευρών αρνείται ευθέως να 
προσέλθει ή προσέρχεται χωρίς να συζητά τα προς διαπραγµάτευση θέµατα.  Όταν 
έχουµε περίπτωση «άγονης παρουσίας» συνήθως η διαπραγµατευόµενη πλευρά, 
που ενδιαφέρεται για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς, επισηµαίνει το 
φαινόµενο της άρνησης µεσολάβησης και καλεί το µεσολαβητή να τη διαπιστώσει. 
 Η Έκθεση Άρνησης Μεσολάβησης διατυπώνεται γραπτώς από τον  
µεσολαβητή  και κοινοπείται σε όλους όσους εµπλέκονται στη διαδικασία της 
µεσολάβησης, περιλαµβανοµένων και των οργανώσεως που µετέχουν ασκώντας το 
δικαίωµα της παρέµβασης. 
 
   4   Η Πρόταση Μεσολάβηση 
   Οι περιπτώσεις της µερικής συµφωνίας αλλά συχνά και της ολικής συµφωνίας, 
αντιµετωπίζονται από το µεσολαβητή µε υποβολή τυπικής ή άτυπης πρότασης.  

Κατά κανόνα η ολοκλήρωση της διαδικασίας µεσολάβησης -µε εξαίρεση την 
περίπτωση της άρνησης µεσολάβησης- ολοκληρώνεται µε την υποβολή τυπικής 
Πρότασης Μεσολάβησης, όταν τα εµπλεκόµενα  µέρη από κοινού ή έστω ένα από 
αυτά ζητούν την υποβολή Πρότασης Μεσολάβησης.  
   Η υποβολή πρότασης είναι δικαίωµα του µεσολαβητή 26 το οποίο ασκείται µε 
γνώµονα την εξυπηρέτηση του καλόπιστου διαλόγου, δηλαδή την προώθηση των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων και τελικά την επίτευξη συλλογικής ρύθµισης. 
Κατά την γνώµη µας, ο µεσολαβητής έχει δικαίωµα να µην υποβάλει Πρόταση 
Μεσολάβησης µόνον, εάν κρίνει αιτιολογηµένα ότι, συντρέχει λόγος έλλειψης 
τυπικής νοµιµότητας  στην εξέλιξη των συλλογικών  διαπραγµατεύσεων κατά το 
στάδιο της µεσολάβησης, π.χ. απουσία αρµοδιότητας συλλογικής 
διαπραγµάτευσης. ∆ιαφορετικά, η αυθαίρετη µη υποβολή Πρότασης 
Μεσολάβησης, σε συνδυασµό µε τη µη συνδροµή συνθηκών άρνησης 
µεσολάβησης, δηµιουργεί διαπραγµατευτική εκκρεµότητα µε ευθύνη του 
µεσολαβητή, που ουσιαστικά πλήττει το διαπραγµατευόµενο µέρος, που ζήτησε 
υπηρεσίες µεσολάβησης. ∆ιαπραγµατευτική εκκρεµότητα έχουν δικαίωµα να 

                                                           
26 άρθ. 15 παρ. 6 του Ν. 1876/90 
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δηµιουργούν µε πρωτοβουλία τους µόνον τα µέρη, όταν δηλώνεται από κοινού ή 
µονοµερώς από τον προσφεύγοντα,. ότι αποσύρεται η αίτηση µεσολάβησης. 
   Η υποβολή πρότασης είναι ο συνηθέστερος τρόπος κατάληξης της διαδικασίας 
Μεσολάβησης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ο.ΜΕ.∆. Ο χρόνος υποβολής 
της Πρότασης Μεσολάβησης εξαρτάται από την πρόοδο των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων. Ο νόµος θέτει ενδεικτικά την προθεσµία των 20 ηµερών, εάν 
τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία.27 Στην πράξη αυτή η προθεσµία παρατείνει 
µε συµφωνία των µερών.  
        Η πρόταση µεσολαβητή µπορεί να είναι άτυπη ή τυπική. 
Άτυπη πρόταση είναι η προφορική πρόταση, που υποβάλλεται συνήθως κατά τις 
διαπραγµατεύσεις. Επίσης, άτυπη πρόταση είναι και η γραπτή διερευνητική πρόταση 
του µεσολαβητή, που άλλοτε περιέχει τεκµηρίωση και άλλοτε όχι και υποβάλλεται 
στα µέρη για να διευκολύνει τη διαδικασία µεσολάβησης και συνηθέστατα 
συµβάλει στην κατάρτιση συλλογικής σύµβασης απευθείας από τα ίδια τα µέρη.  
   Στην περίπτωση αυτή ο µεσολαβητής “κωδικοποιεί τις συγκλίνουσες απόψεις” 
διευκολύνοντας τα µέρη να συνεχίσουν τις µεταξύ τους απευθείας διαπραγ-
µατεύσεις και παράλληλα επιδιώκει µε τη δική του "συµβιβαστική πρόταση" να  
αµβλύνει  τα σηµεία διαφωνίας. Συχνά στην περίπτωση αυτή εκφράζει 
εναλλακτικές προτάσεις, που συζητούνται από τα µέρη σε κοινή  συνάντηση, ώστε 
να διαφυλάξει την ευχέρεια παρουσίασης της δικής του πρότασης σε 
µεταγενέστερο στάδιο. Σηµειώνεται όµως ότι η υποβολή άτυπης πρότασης 
µεσολάβησης δεν πηγάζει ευθέως από το νόµο, ούτε περιλαµβάνεται στον 
Κανονισµό Λειτουργίας του Ο.ΜΕ.∆. και τον Κανονισµό Μεσολαβητών – 
∆ιαιτητών, αλλά έχει αναπτυχθεί ως πρακτική, η οποία λειτουργεί κατά την κρίση 
του µεσολαβητή.  
    Τυπική πρόταση είναι η έγγραφη πρόταση του µεσολαβητή, στην οποία 
περιέχονται όλα τα ουσιώδη στοιχεία, που αφορούν τη διαδικασία της µεσολάβησης 
καθώς και την καταγραφή των σηµείων συµφωνίας και διαφωνίας των µερών, ώστε 
µε βάση τα στοιχεία, που επικαλέσθηκαν τα µέρη και ο µεσολαβητής να 
αιτιολογείται η Πρόταση Μεσολάβησης για να διευκολύνονται και να πείθονται τα 
µέρη να καταλήξουν σε συµφωνία σε περιβάλλον απευθείας διαπραγµατεύσεων.   
 Ουσιαστικά η πρόταση του µεσολαβητή είναι η καλόπιστη προσπάθεια ενός 
τρίτου, ο οποίος εκτιµά τα συµφέροντα και τα επιχειρήµατα των µερών και 
προτείνει τη συνισταµένη άποψη, που γεφυρώνει τις µεταξύ τους διαφορές.  

 Με την Πρόταση Μεσολάβησης ολοκληρώνεται η διαδικασία µεσολάβησης 
είτε µε την υπογραφή Σ.Σ.Ε.,είτε µε τη δηµιουργία προϋπόθεσης προσφυγής στη 
∆ιαιτησία. 
  
 4.1.   Περιεχόµενο της πρότασης µεσολάβησης 

   Το περιεχόµενο της πρότασης Μεσολάβησης διατυπώνεται από το 
µεσολαβητή κατά την ελεύθερη ανεξάρτητη και αντικειµενική κρίση του.   
    ∆εν υπάρχει συγκεκριµένος τύπος περιεχοµένου Πρότασης Μεσολάβησης. 
 

                                                           
27     άρθ. 15 παρ. 6 α  του Ν. 1876/90 
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Συνήθως οι  προτάσεις µεσολάβησης διακρίνονται ως προς το περιεχόµενο 
τους  σε τέσσερα  µέρη: 
    ΜΕΡΟΣ  1ο:    ∆ιαδικαστικά θέµατα  

Στο µέρος αυτό γίνεται αναφορά στα µέρη, που εµπλέκονται στη διαδικασία 
της Μεσολάβησης, τα τυπικά στοιχεία της διαδικασίας µεσολάβησης, σχετικά µε 
την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, την αίτηση µεσολάβησης, το χρόνο και τη  
διαδικασία ανάδειξης µεσολαβητή, το χρόνο ανάληψη των καθηκόντων του  και  
τις διαπραγµατεύσεις (προσκλήσεις συναντήσεων, κοινές και κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις)  κατά το στάδιο µεσολάβησης. 

     ΜΕΡΟΣ  2ο:     Τα θέµατα που τέθηκαν σε διαπραγµάτευση 
   Στο µέρος αυτό αναφέρονται τα θέµατα που τέθηκαν σε διαπραγµάτευση κατά τη 
διαδικασία της µεσολάβησης, τα στοιχεία, που προσκόµισε η κάθε πλευρά, οι 
απόψεις των µερών και τα σηµεία σύγκλισης απόψεων ή διαφωνιών. Κατά τη 
µεσολάβηση δεν αποκλείεται να υπάρξουν εναλλακτικές προτάσεις και να τεθούν 
νέα θέµατα ή να απαλειφθούν θέµατα που είχαν τεθεί στις απευθείας 
διαπραγµατεύσεις. Συνήθως στη διαδικασία, µεσολάβησης παρουσιάζονται για 
πρώτη φορά επίσηµα οι αντιπροτάσεις της προσκαλούµενης πλευράς. 

ΜΕΡΟΣ  3ο:     Αιτιολογία της Πρότασης Μεσολάβησης 
 Στο µέρος αυτό αναφέρεται η αιτιολογία των προτάσεων του µεσολαβητή για  τις 

λύσεις, που προτείνει στηριζόµενος, είτε στις συµφωνίες των µερών, είτε στο 
συγκερασµό των συµφερόντων τους για τα σηµεία διαφωνίας.  Για το σκοπό αυτό 
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν προσκοµίσει τα µέρη ή έχει ο ίδιος ο 
µεσολαβητής αναζητήσει, όπως η γενική κατάσταση της οικονοµίας και των συνθηκών 
εργασίας στη χώρα, τον κλάδο ή την επιχείρηση ανάλογα µε την περίπτωση, άλλες 
συναφείς συλλογικές ρυθµίσεις, που µπορούν να διευκολύνουν ως ανάλογες ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων σε συναφείς εργασιακές και οικοµικές συνθήκες κ.λπ. Επίσης στο 
µέρος αυτό περιλαµβάνεται και η θεµελίωση της νοµιµότητας της διαδικασίας 
µεσολάβησης ή της επιδιωκόµενης σ.σ.ε. ή των όρων της, εάν έχει τεθεί σχετικό ζήτηµα  
κατά τις  διαπραγµατεύσεις. 

Με δεδοµένο όµως ότι η συλλογική διαφορά δεν αφορά επίλυση νοµικών διαφορών 
αλλά διαφορών συµφέροντος ο µεσολαβητής προσανατολίζει την αιτιολογία της 
πρότασης του  στο ουσιαστικό περιεχόµενο των διαφορών . Για τυχόν διαφορές 
συµφέροντος, που υποκρύπτουν νοµικά ζητήµατα περιορίζει τα ζητήµατα αυτά, έτσι 
ώστε οι προτεινόµενες ρυθµίσεις να µην είναι αντίθετες µε κανόνες αναγκαστικού 
δικαίου µε αµφιµερή χαρακτήρα  και γενικά να µην εισάγουν ρυθµίσεις δυσµενέστερες 
από αυτές, που ορίζει ο νόµος28.  

 
    ΜΕΡΟΣ  4ο:    Ουσιαστική Πρόταση Μεσολάβησης 

 
Στο µέρος αυτό περιέχονται οι ουσιαστικές προτάσεις για τη ρύθµιση της 

συλλογικής διαφοράς.  Αυτές οι προτάσεις διατυπώνονται, είτε µε µορφή σχεδίου 
συλλογικής σύµβασης, είτε µε µορφή όρων που µπορούν να συµπεριληφθούν στη 
συλλογική σύµβαση. Μεταξύ τω όρων µιας Πρότασης Μεσολάβησης 

                                                           
28 Άρθρο 7 παρ. 3 του Ν1876/1990 .  
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περιλαµβάνονται κατά κανόνα οι εξής ρυθµίσεις: α) το πεδίο εφαρµογής, β) η 
διάρκεια ισχύος γ) η διατήρηση σε ισχύ των µη ρητά τροποποιουµένων 
ευνοϊκότερων ρυθµίσεων δ) η διατήρηση των ευνοϊκότερων όρων ατοµικών 
συµβάσεων εργασίας. 
 
   Η έγγραφη Πρόταση Μεσολάβησης είναι µέσο συλλογικής διαπραγµάτευσης,  που 
καταρτίζεται από το µεσολαβητή για να συµβάλει 29 στην επίτευξη συλλογικής 
ρύθµισης.   
   Αν και η αιτιολογία της δεν επιβάλλεται νοµικά, είναι κατ’ αρχήν χρήσιµη. 
Πάντως ως πράξη του µεσολαβητή δεν ελέγχεται δικαστικά, επειδή δεν παράγει 
νοµικές δεσµεύσεις 30. Γενικά όµως, η ανάγκη αιτιολογίας των προτάσεων 
µεσολάβησης πηγάζει και από τον Κώδικα της ∆εοντολογίας Μεσολάβησης 31 και 
το περιεχόµενο της επηρεάζεται από την τεκµηρίωση, που προσκοµίζουν τα 
διαπραγµατευόµενα µέρη κατά τη διαδικασία µεσολάβησης.  
 
5.   Συνέπειες της Πρότασης Μεσολάβησης  

Με επιµέλεια των υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.∆. η  Πρόταση Μεσολάβησης ή 
έκθεση Άρνησης Μεσολάβησης κοινοποιείται επίσηµα στα µέρη µε έγγραφη 
απόδειξη για την παραλαβή της.  Τα µέρη καλούνται να δηλώσουν µέσα σε πέντε 
(5) ηµέρες, αν δέχονται την πρόταση του µεσολαβητή και καλούνται να δηλώσουν 
στο µεσολαβητή αν τη δέχονται.     
 
5. 1   Αποδοχή της Πρότασης του Μεσολαβητή 

   Κάθε πλευρά που µετέχει στις διαπραγµατεύσεις σταθµίζει το ενδεχόµενο να 
δεχθεί την Πρόταση µεσολάβησης. Εάν η Πρόταση Μεσολάβησης γίνει δεκτή αυτό 
πρέπει να δηλωθεί εγγράφως προς το µεσολαβητή και µε σαφήνεια. Οι επιφυλάξεις 
δηµιουργούν την εντύπωση µη αποδοχής και πρόθεση για συνεχεία των 
διαπραγµατεύσεων, ενώ ο µεσολαβητής δεν έχει πλέον δυνατότητα παρέµβασης 
και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως άρνηση της  Πρότασης Μεσολάβησης. .  
   Ο Ο.ΜΕ.∆. µε τις διοικητικές του υπηρεσίες µετά την πάροδο του πενθηµέρου 
από την κοινοποίηση της Πρότασης Μεσολάβησης γνωρίζει εγγράφως σε κάθε 
πλευρά κατά πόσο αυτή έγινε δεκτή από την άλλη πλευρά 32.   

Σε περίπτωση αποδοχής της Πρότασης Μεσολάβησης από όλα τα 
διαπραγµατευόµενα µέρη  ο µεσολαβητής µε τη γραµµατειακή στήριξη των 
υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.∆. επιµελείται και συντονίζει την υπογραφή της σ.σ.ε µε 
περιεχόµενο τους προτεινόµενους όρους ή τυχόν τροποποιήσεις, που µε δική τους 
πρωτοβουλία συµφωνούν.  Είναι δυνατόν όµως, µε δική τους πρωτοβουλία τα µέρη 
να υπογράψουν συλλογική σύµβαση χωρίς να προσκληθούν από το µεσολαβητή 
για το σκοπό αυτό. 
 

                                                           
29 Ν. 1876/90 άρθρο 15 παράγραφος 6 και 16 παρ. 1γ και δ 
30 Γ. Λεβέντης, 1996, σ. 439 Α. Καζάκος, 1998, σ. 247 επ. 
31 άρθρο 5 του Κανονισµού Καταστάσεως Μεσολαβητών -  ∆ιαιτητών. 
32 άρθρο 7 του Κανονισµού Καταστάσεως Μεσολαβητή - ∆ιαιτητή. 
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5. 2.  Άρνηση της πρότασης του Μεσολαβητή 

  Η πρόταση του µεσολαβητή είναι δυνατόν να µη γίνει αποδεκτή από καµία 
πλευρά ή να γίνει δεκτή µόνον από µία πλευρά. Στην περίπτωση αυτή δεν 
οδηγούµεθα σε κατάρτιση συλλογικής σύµβασης.   

Γενικά η πάροδος του πενθηµέρου χωρίς να δηλωθεί αποδοχή ή άρνηση της 
πρότασης του µεσολαβητή 33 θεωρείται ως άρνηση της Πρότασης Μεσολάβησης. 
   Οι συνέπειες της άρνησης ή της αποδοχής της πρότασης του µεσολαβητή έχουν 
επιπτώσεις στη διαδικασία της ∆ιαιτησίας. Η επίπτωση έγκειται στο δικαίωµα 
µονοµερούς προσφυγής στη διαδικασία της ∆ιαιτησίας για τη συνδικαλιστική 
οργάνωση, η οποία έχει αποδεχθεί την πρόταση του µεσολαβητή.  
   Η εργοδοτική πλευρά µόνο στις περιπτώσεις της επιχειρησιακής συλλογικής 
σύµβασης εργασίας έχει δικαίωµα µονοµερούς  προσφυγής στη διαιτησία, εάν 
αποδεχθεί την πρόταση του µεσολαβητή, την οποία, όµως, έχει αρνηθεί η εργατική 
πλευρά 34. 
   Πάντως η πάροδος του πενθηµέρου και η τυπική άρνηση της πρότασης 
µεσολάβησης δεν εµποδίζει τα µέρη να υπογράφουν σ.σ.ε. µε βάση την πρόταση 
µεσολάβησης, αφού η εκπρόθεσµη αποδοχή της πρότασης µεσολάβησης επηρεάζει 
µόνον το δικαίωµα προσφυγής στη διαιτησία     
   Τέλος, η δήλωση αποδοχής της Πρότασης Μεσολάβησης και από τα δύο µέρη 
δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως κατάρτιση σ.σ.ε. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να 
κινηθεί η διαδικασία της ∆ιαιτησίας ως µέσο πίεσης για την κατάρτιση Σ.Σ.Ε. 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 παρ. 1 γ του Ν. 1876/1990, λόγω 
αποδοχής της πρότασης µεσολάβησης.     
   Εξάλλου η µη κατάρτιση σ.σ.ε. µετά την αποδοχή πρότασης µεσολάβησης είναι 
δυνατόν  να θεωρηθεί ως άρνηση πρότασης µεσολάβησης και  σύµφωνα µε το αρ. 
16 παρ 1 γ και δ Ν 1876/1990 η πλευρά, που δηλώνει ότι δέχεται την πρόταση 
µεσολάβησης και συµφωνεί στην υπογραφή σ.σ.ε., έχει δικαίωµα προσφυγής στη 
διαιτησία. Πάντως η δήλωση για την αποδοχή της πρότασης µεσολάβησης και η 
υπαναχώρηση στην υπογραφή σ.σ.ε. είναι πραγµατικό γεγονός, που εξετάζεται και 
περίπτωση για να διαπιστωθεί ποία πλευρά υπαναχώρησε στην υπογραφή σ.σ.ε. 
και ποία πλευρά αποκτά το δικαίωµα προσφυγής στη διαιτησία. 
 
   6.  Έργο των υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.∆.  

    Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ο,ΜΕ.∆ και τον 
Κανονισµό Καταστάσεως των Μεσολαβητών ∆ιαιτητών του Ο.ΜΕ.∆. ο Ο.ΜΕ.∆. κατά την 
διαδικασία της διαιτησίας προσφέρει τις εξής υπηρεσίες : 
   

 Γραµµατειακή υποστήριξη του µεσολαβητή και τήρηση του φακέλου της 
µεσολάβησης .  

 Αποστολή έγγραφων  προσκλήσεων για την ανάδειξη µεσολαβητή και τις 
κοινές και κατ΄ ιδίαν συναντήσεις. 

 ∆ιακίνησης εγγράφων µεταξύ των µερών και του µεσολαβητή.  

                                                           
33 παραγράφου 6β του άρθρου 15 του Ν. 1876/90 
34 άρθρο 16 παράγραφος 1γ και δ του Ν. 1876/1990 
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 Κοινοποίησης της Πρότασης Μεσολάβησης. 
 Παραλαβή της έγγραφης αποδοχής ή άρνηση της Πρότασης Μεσολάβησης. 
 Ενηµέρωση των µερών για την αποδοχή άρνησης της Πρότασης 

Μεσολάβησης. 
 ∆ιάθεση χώρου και υπηρεσιών γραφείου για τη διεξαγωγή των κάθε είδους 

συναντήσεων µεταξύ των µερών και του µεσολαβητή.  
 

Κατά το στάδιο της κυρίως διαδικασίας οι αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.∆. 
δεν αντιµετωπίζουν ουσιαστικά ή διαδικαστικά ζητήµατα της υπόθεσης 
µεσολάβησης. και δεν παρεµβαίνουν στο έργο του µεσολαβητή. 
 
 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 
 
 
1. Η διαδικασία της Μεσολάβησης είναι µηχανισµός, που προωθεί τις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις. 

2. Με συµφωνία των µερών η διαδικασία της Μεσολάβησης µπορεί να αποκτήσει 
µεγάλη ευελιξία ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγµατεύσεων αλλά 
και την ίδια την διάρκεια τους. 

3. Το δικαίωµα του µεσολαβητή για υποβολή πρότασης λειτουργεί στο πλαίσιο 
του καλόπιστου διαλόγου και της εξυπηρέτησης των µερών για την επίτευξη 
συλλογικής σύµβασης.  Η αδυναµία επίτευξης συλλογικής σύµβασης, όµως, 
στη διαδικασία της µεσολάβησης δεν πρέπει να υποβαθµίζει την ανάγκη 
επίτευξης συλλογικής ρύθµισης, έστω και µε διαιτητική απόφαση. Εξάλλου 
υπάρχει δυνατότητα επίτευξης συµφωνίας και υπογραφής σ.σ.ε. ακόµη και στο 
στάδιο της διαιτησίας.  

4. Η εµπειρία της λειτουργίας του Ο.ΜΕ.∆. από το έτος 1991 έως σήµερα 
ανέδειξε τα εξής:  

♦ Σχεδόν όλες οι υποθέσεις µεσολάβησης κινήθηκαν έπειτα από αίτηση της 
εργατικής πλευράς.   

♦ Η πλειοψηφία των υποθέσεων µεσολάβησης κλίνει µε Πρόταση 
Μεσολάβησης.   

♦ Σε υψηλό ποσοστό οι Προτάσεις Μεσολάβησης οδηγούν σε κατάρτιση 
συλλογικών συµβάσεων.  

  Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη Μεσολάβηση ως µηχανισµό προόδου των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων και επίτευξης συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας σε ποσοστό περίπου 50%. 
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5. Η µη επίτευξη συλλογικών συµβάσεων κατά τη διαδικασία της µεσολάβησης 
δεν αποτελεί αποτυχία της µεσολάβησης. Η µεσολάβηση αναδεικνύει τα 
σηµεία συµφωνίας και διαφωνίας µεταξύ της εργατικής και εργοδοτικής 
πλευράς και διευκολύνει την επίτευξη συλλογικής ρύθµισης, έστω και µε 
έκδοση ∆ιαιτητικής Απόφασης. 

6. Η αξιοποίηση της µεσολάβησης για τη ρύθµιση των συλλογικών διαφορών µε 
διαιτητική απόφαση είναι πάντοτε ένα ενδεχόµενο. Όµως, σκοπός της 
µεσολάβησης παραµένει η επίτευξη Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και η 
ενθάρρυνση των µερών να οδηγούν τις διαφορές τους σε συµφωνηµένες λύσεις 
ώστε να προσφεύγουν στη διαιτησία µόνο ως έσχατο και επικουρικό µέσο για 
την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας .  


