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Τι αλλάζει στον Οργανισµό Μεσολάβησης και 
∆ιαιτησίας 
Του ∆ηµήτρη Κατσαγάνη 

Ανατροπές στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη "µεσολάβηση και διαιτησία" προβλέπει το πολυνοµοσχέδιο που 

κατέθεσε η κυβέρνηση σήµερα στο πλαίσιο της 4ης αξιολόγησης του Προγράµµατος Προσαρµογής. 

Συγκεκριµένα,  µε βάση το νέο πλαίσιο: 

* Ο µεσολαβητής καλεί τα µέρη σε κοινές συζητήσεις, προβαίνει σε κατ’ ιδίαν ακρόαση των µερών επί των 

αιτιολογηµένων προτάσεων και αντιπροτάσεών τους για την κατάρτιση συλλογικής σύµβασης εργασίας, που 

καταχωρούνται συνοπτικά σε Πρακτικό Μεσολάβησης, εξετάζει την οικονοµική κατάσταση και εξέλιξη της 

ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά και 

την εξέλιξη της αγοραστικής δύναµης του µισθού και προβαίνει σε εξέταση προσώπων και σε οποιαδήποτε 

έρευνα σχετική µε τους όρους εργασίας, συνεπικουρούµενος από έναν ή περισσότερους πραγµατογνώµονες 

της επιλογής του 

* Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη 

της ηµέρας ανάληψης των καθηκόντων του µεσολαβητή, προθεσµία η όποια δύναται να παραταθεί µε 

συµφωνία των µερών, ο µεσολαβητής κοινοποιεί στα µέρη αιτιολογηµένη πρόταση µεσολάβησης. Στην 

πρόταση µεσολάβησης αναφέρονται: i) τα µέρη που θα δεσµεύονται από την προτεινόµενη συλλογική σύµβαση 

εργασίας και οι εκπρόσωποι αυτών που µετείχαν στη διαδικασία µεσολάβησης, ii) ο τρόπος προσφυγής στη 

µεσολάβηση, iii) τα θέµατα που τέθηκαν σε διαπραγµάτευση στη διαδικασία µεσολάβησης, iv) τα στοιχεία, 

υποµνήµατα κ.λπ. µε τα οποία τα µέρη τεκµηρίωσαν τις προτάσεις και αντιπροτάσεις τους, v) τα ζητήµατα στα 

οποία επήλθε συµφωνία, vi) τα ζητήµατα στα οποία διατηρήθηκε η διαφωνία και επί των οποίων αιτιολογεί την 

ουσιαστική κρίση της πρότασής του κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 16 του παρόντος και vii) ρητή 

διατύπωση όλων των όρων της προτεινόµενης συλλογικής σύµβασης εργασίας, χωρίς παραποµπές σε άλλες 

ρυθµίσεις. Ο µεσολαβητής έχει δικαίωµα, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να απόσχει από την υποβολή 

πρότασης τάσσοντας προθεσµία στα µέρη για συνέχιση των διαβουλεύσεων, η οποία δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη από τρεις (3) ούτε µεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιµες ηµέρες και η οποία δύναται να παραταθεί 

µε συµφωνία των µερών. Το δικαίωµα του προηγούµενου εδαφίου παρέχεται άπαξ στον µεσολαβητή. Αν τα 

µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που τέθηκε, ο µεσολαβητής κοινοποιεί 

στα µέρη αιτιολογηµένη πρόταση µεσολάβησης µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου. 

* Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία µονοµερώς στις εξής περιπτώσεις: α) από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον 

το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µεσολάβηση, β) από οποιοδήποτε µέρος αποδέχτηκε την πρόταση του 

µεσολαβητή που απέρριψε το άλλο µέρος. 

 

Θητεία µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΜΕ∆ 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής (σ.σ. και εφεξής όχι τριετής). Ο επαναδιορισµός των 

τακτικών µελών είναι δυνατός για µία ακόµη συνεχόµενη πενταετία (σ.σ. αντί για τριετία). 


