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Εισαγωγικό σηµείωµα
Ο νόµος 1876/90, ο οποίος ως γνωστό εισήγαγε το θεσµό των ελεύθερων συλλογικών
διαπραγµατεύσεων, είναι ένας νόµος που ψηφίσθηκε από όλα τα κόµµατα της Βουλής ύστερα
από τη συµφωνία όλων των φορέων εργοδοτών και εργαζοµένων. Το µοναδικό αυτό για τα
κοινοβουλευτικά χρονικά γεγονός, αποδεικνύει ότι ο συγκεκριµένος νόµος αποτελεί έκφραση
ενός κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτικού συµβολαίου.
Οι θεσµοί της Μεσολάβησης και της ∆ιαιτησίας λειτουργούν από το 1992 και έχουν
καταφέρει να εµπεδώσουν στην ελληνική κοινωνία την αντίληψη ότι µπορούν να υπάρχουν και
να λειτουργούν θεσµοί – ιδιαίτερα στο συγκρουσιακό πεδίο των συλλογικών εργασιακών
σχέσεων – οι οποίοι αν και εντάσσονται στο υφιστάµενο πολιτικό σύστηµα, έχουν την
ικανότητα να εκπληρώνουν το σκοπό των εµπνευστών τους, ήτοι την εξισορρόπηση των
αντιτιθέµενων συµφερόντων των µερών. Όµως ένας θεσµός, ο οποίος λειτουργεί από
εικοσαετίας, είναι αναµφισβήτητο ότι στην πορεία του χρόνου χρήζει ορισµένων βελτιώσεων.
Όπως είναι γενικότερα αποδεκτό από τη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων και των
συµπληρωµατικών προς αυτές µηχανισµών της µεσολάβησης και διαιτησίας, διακυβεύονται ή
ενισχύονται η κοινωνική ειρήνη, η κοινωνική συνοχή, η παραγωγικότητα, ο πληθωρισµός και
άλλα σηµαντικά µεγέθη του οικονοµικού και κοινωνικού βίου.
Τέτοιοι θεσµοί στις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες υιοθετήθηκαν πολύ νωρίτερα
από ότι στην Ελλάδα και αποτέλεσαν τα βασικά στρατηγικά σηµεία για την οµαλή πορεία µέσα
από τις αναπόφευκτες συγκρούσεις σε σταθερή ανάπτυξη χωρίς πισωγυρίσµατα. Όσες χώρες
στην Ευρώπη αποτελούν σήµερα την πρωτοπορία της ανάπτυξης είχαν προηγουµένως
κατορθώσει να προβλέψουν και να λειτουργήσουν µε επιτυχία τέτοιους θεσµούς.
Η

διεθνής και η ελληνική κρίση δεν «θέτουν το απλουστευτικό δίληµµα»

ανταγωνιστικότητα ή απαξίωση του κοινωνικού κράτους. Και το ένα και το άλλο µπορεί να
συνυπάρχουν. Υπάρχουν χώρες που το επιβεβαιώνουν. Σ΄ αυτές τις χώρες όπου το
συνδικαλιστικό κίνηµα είναι πολύ ισχυρό, συνυπάρχουν ένα κοινωνικό κράτος και µία
ανταγωνιστική οικονοµία.
Η

προσφορά

των

υπηρεσιών

του

Ο.ΜΕ.∆.

θεµελιώνεται

στις

αρχές

της

αντικειµενικότητας, ανεξαρτησίας, διαφάνειας και πειθούς που η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας
(∆.Ο.Ε.) διακηρύσσει ως τις θεµελιώδεις αρχές για τη µεσολάβηση και διαιτησία.
Επειδή όµως κάθε νόµος στην εφαρµογή του µπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργίες, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θωράκισε και αυστηροποίησε πρόσφατα τον Κώδικα ∆εοντολογίας των
Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών και µε µια σειρά ισχυρών ασυµβιβάστων ώστε να κατοχυρώνεται
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η ανεξαρτησία και η διαφάνεια της δράσης τους. Να σηµειωθεί εδώ ότι οι Μεσολαβητές –
∆ιαιτητές έχουν επιλεγεί όλοι µε αυξηµένη πλειοψηφία ή /και οµοφωνία των εκπροσώπων των
κοινωνικών εταίρων στο ∆.Σ. του Οργανισµού. Η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών που
παρεσχέθησαν, από το 1992 έως σήµερα, είτε µε τη µορφή της µεσολάβησης είτε µε τη µορφή
της διαιτησίας, σε ένα σύνολο 3.500 περίπου υποθέσεων, κατά το µέτρο που προώθησαν τον
κοινωνικό διάλογο και υπηρέτησαν την φιλοσοφία του ν. 1876/90 για διεύρυνση του
περιεχοµένου της συλλογικής ρύθµισης πέραν των µισθολογικών αυξήσεων, οφείλεται στους
Μεσολαβητές – ∆ιαιτητές, οι οποίοι αντιµετώπισαν και τα δύο µέρη της συλλογικής διαφοράς
µε αντικειµενικότητα και µε ευθικρισία.
Το πιο ευαίσθητο σηµείο από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Ο.ΜΕ.∆. είναι η
διαιτητική

επίλυση

των

συλλογικών

διαφορών

εξαιτίας

ορισµένων

στοιχείων

υποχρεωτικότητας που περιέχει. Και το µεν θέµα της συνταγµατικότητας του θεσµού λύθηκε
όπως αναµενόταν θετικά από το ΣτΕ (αριθµ. αποφ. 3204/1998), το δε θέµα της συµβατότητάς
του µε τις διεθνείς συµβάσεις που έχει κυρώσει µε νόµο η χώρα, λύθηκε όταν η πλήρης
Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου µε την οµόφωνη απόφαση 25/2004 έκρινε ότι η ∆ιαιτησία του
ν. 1876/90 είναι απόλυτα συµβατή µε την ∆.Σ.Ε. 154/1981, δεδοµένου ότι ο θεσµός της
υποχρεωτικής διαιτησίας δεν επιβάλλεται ως αποκλειστικό σύστηµα διαιτησίας και δεν
εκτοπίζει το βασικό στόχο, δηλαδή την προτεραιότητα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων,
αλλά ενεργοποιείται µόνο κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση που αυτές αποτύχουν.
Τα αποτελέσµατα της δράσης κατά την δεκαοκταετή λειτουργία του Ο.ΜΕ.∆. (19922010) δείχνουν ότι η συστηµατική συλλογική διαπραγµάτευση έχει µπει σε τροχιά απόδοσης
στην ελληνική κοινωνία Στον Ο.ΜΕ.∆. έχουν υπογραφεί µε τη διαδικασία της µεσολάβησης
1.120 Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), ήτοι ποσοστό 20% επί του συνόλου των 5.533
στη χώρα και έχουν εκδοθεί 997 ∆ιαιτητικές Αποφάσεις (∆.Α.), δηλαδή ποσοστό µόλις 14,7%
στο σύνολο των 6.761 συλλογικών ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε.και ∆.Α.).
Τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία που θα απεικονιστούν στη συνέχεια επιβεβαιώνουν,
όπως αναφέρθηκε ήδη, πλήρως τον εξαιρετικό και επικουρικό χαρακτήρα της διαιτησίας του
Ο.ΜΕ.∆. Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις των µερών (είτε απευθείας είτε µε τη βοήθεια των
µεσολαβητών-διαιτητών) οδηγούν σε κατάρτιση συλλογικών συµβάσεων εργασίας σε ποσοστό
άνω του 85% του συνόλου των συλλογικών ρυθµίσεων (συλλογικών συµβάσεων και
διαιτητικών αποφάσεων). Στη περίοδο 1992 – 2010 στο σύνολο των συλλογικών ρυθµίσεων
κάθε έτους (Σ.Σ.Ε. και ∆.Α.) το ποσοστό των διαιτητικών αποφάσεων κυµάνθηκε από 9,6 %
έως 16,7 %. Για τον ιδιωτικό δε τοµέα το ποσοστό των διαιτητικών αποφάσεων κυµάνθηκε σε
ακόµη χαµηλότερα επίπεδα, από 7 % έως 12,7 % ετησίως, µολονότι ο αριθµός των συλλογικών
ρυθµίσεων κατ΄ έτος αυξήθηκε σηµαντικά µε κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση των
επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων. Σε σύγκριση µε τα υπάρχοντα στοιχεία που αφορούν
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το προϊσχύσαν σύστηµα του ν. 3239/55 κατά την περίοδο 1961 - 1991 το αντίστοιχο ποσοστό
των διαιτητικών αποφάσεων κυµάνθηκε από 22,5 % έως 55,5 %. Κατά συνέπεια σαφώς
προκύπτει ότι υπό το κράτος του ν. 1876/90 η ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου στο πεδίο
των συλλογικών ρυθµίσεων, ανέδειξε τους κοινωνικούς εταίρους ως πρωταγωνιστές στο
συλλογικό εργατικό δίκαιο.
Είναι αλήθεια ότι αν υπάρχει ένα σηµείο για το οποίο έχουν διατυπωθεί έντονες
κριτικές, πολλές φορές και ιδιαίτερα σκληρές, κατά του Ο.ΜΕ.∆., αυτό αφορά ορισµένες απο
τις ∆.Α. Θα µπορούσε κανείς να αντιπαρέλθει αυτές τις κριτικές, γιατί αφορούν ελάχιστο
αριθµό σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των ∆.Α. που έχουν εκδοθεί στον Οργανισµό, 15
περίπου επιστολές διαµαρτυρίας, ορισµένες από τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί και στον Τύπο ή
στους αρµόδιους Υπουργούς. Οι κριτικές αυτές προέρχονται και από τα δύο µέρη, γεγονός που
αποκρούει την οποιαδήποτε µοµφή για µονοµέρεια. Σε τελευταία ανάλυση, µία απόφαση που
τέµνει µια διαφορά δεν µπορεί να είναι πάντοτε αρεστή και στα δύο µέρη.
Κατά το µέτρο που διατυπώθηκαν δυσµενείς κριτικές από την πλευρά των εργαζοµένων
και αφορούν περιπτώσεις που οι ρυθµίσεις της ∆.Α. περιείχαν φειδωλές παροχές ή ακόµη ήταν
αρνητικές δεν σηµαίνει ότι ipso jure υπήρχε αντιεργατική διάθεση. Η διαιτητική διαδικασία δεν
έχει επινοηθεί ως µέσο υποκατάστασης της δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την
προαγωγή των συµφερόντων τους αλλά αποτελεί, κατά τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα,
θεσµό στάθµισης αµοιβαίων συµφερόντων ελλείψει δυνατότητας απευθείας ρύθµισης. Αυτό
πρακτικά σηµαίνει ότι για να παίξει το ρόλο της δεν προσφέρεται για οικειοποίηση από µια
πλευρά. Όσο λοιπόν και να αντηχεί περίεργα δεν µπορεί να είναι ούτε φιλεργατική ούτε
φιλεργοδοτική.
∆υσµενείς κριτικές έχουν διατυπωθεί και από την εργοδοτική πλευρά για αντίθετους
λόγους. Βέβαια, και πάλι τίποτα δεν αποκλείει σ’ ένα αριθµό 981 αποφάσεων ορισµένες να
µην είχαν προβεί σε επιτυχή στάθµιση συµφερόντων.
Εξάλλου, η συµµετοχή της διαιτησίας του Ο.ΜΕ.∆. στο σύνολο των συλλογικών
ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε. και ∆.Α.) είναι, όπως αποδεικνύουν τα προηγούµενα στατιστικά στοιχεία,
σχετικά µικρή.

Αναλόγως µικρή είναι, εποµένως, και η συµµετοχή της διαιτησίας του

Ο.ΜΕ.∆. στη διαµόρφωση των µισθολογικών όρων εργασίας.
Πιο βάσιµη φαίνεται η διατύπωση της ένστασης περί ασυµµετρίας προσφυγής στη
διαιτησία, στην οποία αναφέρονται τόσο το Μνηµόνιο στην αρχικώς ψηφισθείσα µορφή του
(ν. 3845/2010) όσο και η επικαιροποιηµένη έκδοση αυτού στις 6/8/2010.
Όµως από τον τρόπο που διατυπώνονται οι κριτικές φαίνεται ότι υποκρύπτουν µια
κάποια γενικότερη απαρέσκεια προς το θεσµό. Και όσον αφορά το θέµα της
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συνταγµατικότητας,

αυτό,

όπως

αναφέρθηκε

ήδη,

έχει

λυθεί.

Σε

καθαρά

πολιτικοσυνδικαλιστικό επίπεδο, θα πρέπει να τονιστεί ότι, σε µια χώρα στην οποία σε όλη την
ιστορία των εργασιακών της σχέσεων γνώρισε την κυριαρχία της διαιτησίας στην απόλυτη
µορφή, η ήπια µορφή της διαιτησίας του ν. 1876/1990 µε πλήρη τα στοιχεία της
αυτοδιαχείρισης µε συµµετοχή και των δύο πλευρών και µε δεδοµένο και τον επικουρικό της
ρόλο, λύνει περισσότερα αδιέξοδα από όσα υποτίθεται θα έλυνε η κατάργησή της.
Η σκέψη είναι απλή. Σε καµία χώρα δεν είναι δυνατό να µην υπάρχουν διέξοδοι σε
πλήρη αδιέξοδα των διαπραγµατεύσεων ή των συγκρούσεων.
Συνεπώς, έως ότου βρεθεί λύση κοινής αποδοχής ο συγκεκριµένος µηχανισµός
αποτελεί ένα φραγµό για την επάνοδο στο εξουσιαστικό σύστηµα ρυθµίσεων µισθών µε
διοικητικές πράξεις, (βλ. Αγγλία, Γαλλία) ή φραγµό στην όξυνση

µε

συγκρουσιακή

αντιπαράθεση.
Και ναι µεν η υποχρεωτική διαιτησία καταργήθηκε σε πολλές

χώρες, είναι όµως

γεγονός ότι αυτό συνδυάσθηκε µε την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των
διαπραγµατεύσεων και µε στοιχεία υποχρεωτικότητας σε αυτές τέτοιας έκτασης, που
ουσιαστικά να επιβάλλουν τη συµφωνία. Εναπόκειται λοιπόν στα δύο µέρη να βρουν λύσεις
που θα ικανοποιούν τον κοινό στόχο. Άλλωστε, και αυτό ξεχνιέται πολλές φορές, ο νόµος δίνει
στις δύο πλευρές τη δυνατότητα να διαµορφώσουν συµβατικά συστήµατα διαιτησίας και να
παραµερίσουν το σύστηµα του νόµου. Μια δυνατότητα η οποία δεν αξιοποιήθηκε µέχρι
σήµερα.
Κάνοντας µία συνολική εκτίµηση, µπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει ότι ουδέποτε
στην ιστορία των ελληνικών συλλογικών εργασιακών σχέσεων το σύστηµα διαχείρισής τους
υπήρξε περισσότερο ισορροπηµένο από σήµερα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η βελτίωσή του ή η
αναπροσαρµογή του πρέπει να αποθαρρυνθεί αλλά όπως και η συγκρότηση αυτού του θεσµού
έγινε µε κοινή συναίνεση έτσι και η µεταρρύθµισή του πρέπει να ακολουθήσει την ίδια µέθοδο
προκειµένου να µην διαταραχθεί το κλίµα ισορροπίας που έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα.
Παράλληλα, στον τοµέα της Εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ενηµέρωσης των
µερών, ο Ο.ΜΕ.∆. έδωσε εξαρχής έµφαση, θεωρώντας ότι ο εµπλουτισµός των γνώσεων των
ενδιαφεροµένων στα ευρύτερα θέµατα που αναφέρονται στις Εργασιακές Σχέσεις, αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο για τη βελτίωση της γενικής παιδείας των Μερών, ώστε να είναι σε θέση να
παρακολουθούν τις εξελίξεις στα θέµατα εργασίας, οικονοµίας καθώς και του ευρωπαϊκού
γίγνεσθαι. Η επιµορφωτική προσπάθεια του Ο.ΜΕ.∆. ξεκίνησε το 1992 και έφθασε να αριθµεί
σήµερα περισσότερες από 200 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, σε όλη την Ελλάδα µε ενεργό
συµµετοχή

τόσο των κεντρικών όσο και των τοπικών οργανώσεων εργοδοτών και
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εργαζοµένων. Τα θέµατα ανέπτυσσαν µέλη του Σώµατος Μεσολαβητών - ∆ιαιτητών, καθώς
και εξωτερικοί, ειδικοί κατά περίπτωση, επιστηµονικοί συνεργάτες και έτυχαν εξαιρετικής
αποδοχής από τους συµµετέχοντες εργοδότες και εργαζόµενους.
Οι συµµετέχοντες οµόφωνα και εγγράφως έχουν εκφράσει την ικανοποίησή τους για
την δραστηριότητα αυτή γιατί τους δίνει την ευκαιρία, να ανταλλάξουν απόψεις, εµπειρίες και
προτάσεις, σε ένα κλίµα που καλλιεργεί την ελεύθερη και ισότιµη έκφραση, µεταξύ
εκπροσώπων Εργοδοτικών και Εργατικών Οργανώσεων.
Το προφανές όφελος για τα µέρη ήταν η καλύτερη αλληλοκατανόηση, κοινωνική
όσµωση και εξοµάλυνση ακραίων αντιθέσεων, χάρις στη συζήτηση, την επιστηµονική
υποστήριξη και την ορθολογική επιχειρηµατολογία που ανεπτύχθη, για τους Μεσολαβητές –
∆ιαιτητές η απόκτηση άµεσης γνώσης για τους προβληµατισµούς των µερών σε τοπικό επίπεδο
και για το σύστηµα των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στο σύνολό του ήταν η µεταφορά
βαθύτερης γνώσης των προβληµατισµών και προτάσεων από το κεντρικό επίπεδο στο τοπικό
και αντίστροφα.

Εν κατακλείδι,

η εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως οργανώθηκε και

λειτούργησε, αποτέλεσε δίαυλο γνώσης, ουσιαστικότερης επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης
των µερών µε αποτέλεσµα την εξοµάλυνση και την πρόληψη συγκρουσιακών καταστάσεων.
Πέραν της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ο Οργανισµός έχει προχωρήσει

για τη

διευκόλυνση των κοινωνικών εταίρων στην έκδοση δύο σηµαντικών έργων που αφορούν στις
συλλογικές εργασιακές σχέσεις ήτοι, την Κωδικοποίηση των συλλογικών ρυθµίσεων από το
έτος 1975 έως σήµερα καθώς και τη συγκέντρωση και επεξεργασία της νοµολογίας των
ελληνικών δικαστηρίων για τις συλλογικές συµβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις. Έτσι τα
µέρη µπορούν τεκµηριωµένα να στηρίξουν τις απόψεις τους.
*****
Αν είναι αληθές ότι οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις δεν µπορούν να είναι επιτυχείς
χωρίς ένα κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, άλλο τόσο είναι αληθές ότι αυτό δεν είναι σε καµία
περίπτωση από µόνο του αρκετό. Θεσµικές µεταρρυθµίσεις αυτού του είδους επιτυγχάνουν
µόνο αν συνοδεύονται από συστηµατική αντίστοιχη πολιτική που να εκφράζει: α) µια
ξεκάθαρη βούληση για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της αυτονοµίας του θεσµού, β) µια
αντίστοιχη βούληση για τη νοµιµοποίηση του θεσµού από τους αποδέκτες και την ευρύτερη
κοινωνία, γεγονός που απαιτεί ενέργειες και εκδηλώσεις συµπεριφοράς που ενισχύουν το
κύρος του. Όσον αφορά τουλάχιστον τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας του Ο.ΜΕ.∆. είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό να δηλώσουµε δηµόσια ότι µέχρι σήµερα δεν υπήρξαν επεµβάσεις στο
έργο του από την κρατική εξουσία ή τους κοινωνικούς εταίρους.
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Είναι ανάγκη, στη δεδοµένη συγκυρία θεσµοί όπως ο Ο.ΜΕ.∆. να µπορούν να παίξουν
ευρύτερο ρόλο σε δύσκολες φάσεις κοινωνικών συγκρούσεων, όπως συµβαίνει µε άλλους
αντίστοιχους Οργανισµούς στο εξωτερικό, π.χ. τον ACΑS στη Μ. Βρετανία και την Επιτροπή
Συµφιλίωσης στη ∆ανία. Για το λόγο αυτό

το σύνολο του πολιτικού κόσµου και των

κοινωνικών φορέων πρέπει να περιβάλλουν τον Ο.ΜΕ.∆. µε την ανάλογη εµπιστοσύνη και να
καταστήσουν σαφή την περί τούτου βούλησή τους.
Όµως οι προτεινόµενες αλλαγές οι οποίες δεν υποδεικνύουν τους λόγους
«δυσλειτουργίας» του Οργανισµού δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι, θέλουν να τις θεραπεύσουν,
ακριβώς επειδή δεν έχουν αυτόν τον σκοπό.
Η αποτυχία της κουλτούρας των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε
εργαλείο τον κοινωνικό διάλογο, που προωθεί ο Ο.ΜΕ.∆. και οι µηχανισµοί παρέµβασής του,
πρέπει να ενδιαφέρει όλους µας, γιατί το κόστος θα το επωµισθεί το κοινωνικό σύνολο.
Η υπόθεση των µηχανισµών διευθέτησης των συλλογικών διαφορών εργασίας δεν είναι µια
λεπτοµέρεια που µπορεί να µας αφήνει αδιάφορους. Καµιά µεταρρύθµιση δεν µπορεί να
επιβιώσει αν δεν έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον την ανοχή όσων αντιτίθενται.
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Ι.

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας κατά την περίοδο
των ετών 1992 - 2010.
Στο εισαγωγικό σηµείωµα του παρόντος Απολογισµού, έγινε σαφής αναφορά στο

χαρακτήρα και στη σηµασία των Υπηρεσιών Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας. Προτού
παρατεθούν στοιχεία που υποδηλώνουν τη δραστηριότητα του Ο.ΜΕ.∆. που συνδέεται µε τις
διαδικασίες αυτές, υπενθυµίζεται ότι η προσφυγή στη διαδικασία της Μεσολάβησης και της
∆ιαιτησίας εφαρµόζεται µόνον όταν λείπουν οι κοινά αποδεκτές ρυθµίσεις µεταξύ των
µερών, πάνω σε συλλογικές διαφορές εργασίας που αντιµετωπίζουν και δεν έχει επιτευχθεί
λύση, στο αρχικό στάδιο των ελεύθερων διαπραγµατεύσεων, που προηγείται της προσφυγής.
Η επιθυµητή ειρηνική επίλυση συλλογικών διαφορών µπορεί να επιτευχθεί µε τρεις
διαφορετικές διαδικασίες: α) τη συµφιλίωση – που διεξάγεται από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής

Ασφάλισης, β) τη µεσολάβηση – που αποτελεί την κύρια διαδικασία

επίλυσης διαφορών, διαδικασία που µπορεί να χαρακτηρισθεί προέκταση των απευθείας
συλλογικών διαπραγµατεύσεων των µερών, µε τη συνδροµή του Μεσολαβητή, του τρίτου
δηλαδή προσώπου που είναι ανεξάρτητο και ουδέτερο, µε πείρα και ειδικές γνώσεις και
δεξιότητες, όπως προβλέπεται από το ν. 1876/90 και γ) τη διαιτησία, µε την οποία στην
ουσία παράγεται δίκαιο, τίθενται νέοι κανόνες και καταλήγει στη ∆ιαιτητική Απόφαση.
Η διαιτησία εφαρµόζεται στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις για να επιλύσει συλλογικές
διαφορές συµφερόντων και όχι νοµικές διαφορές.
Οι υπηρεσίες

Μεσολάβησης και

∆ιαιτησίας διεξάγονται από τον Οργανισµό

Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, εάν προσφύγουν, κατά τα προβλεπόµενα, τα αντιτιθέµενα
µέρη. Επικεντρώνεται λοιπόν η απολογιστική αναφορά της εικοσαετούς, σχεδόν, λειτουργίας
του Ο.ΜΕ.∆., στις υπηρεσίες που έχει προσφέρει ο Οργανισµός στο πλαίσιο των διαδικασιών
µεσολάβησης και διαιτησίας, που αποτελούν και την κύρια δραστηριότητά του.
Σηµειώνεται ότι αντικείµενο της µεσολάβησης αποτελεί κάθε θέµα που µπορεί να
ρυθµιστεί µε σ.σ.ε. σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα ισχύοντα και όπως αυτά θα διαµορφωθούν
στο µέλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται: νέες ρυθµίσεις ή τροποποιήσεις ρυθµίσεων που
αφορούν όρους αµοιβής και εργασίας, νέα µισθολόγια, κανονισµοί εργασίας, καθορισµός
προσωπικού ασφαλείας, διεξαγωγή δηµόσιου διαλόγου και λοιπά θέµατα που µπορεί να µη
διατυπώνονται σαφώς αλλά να υποκρύπτονται και να είναι ανάγκη να αναδειχθούν,
προκειµένου να γίνει κατανοητή η ουσία της διαφοράς, την οποία θα διαχειρισθεί
µεσολαβητικά ο Οργανισµός.
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Αποτελέσµατα της Μεσολάβησης µπορεί να είναι : α) υπογραφή σ.σ.ε. εντός ή
εκτός της διαδικασίας µεσολάβησης, β) µονοµερής προσφυγή στη διαιτησία από τους
εργαζόµενους, εφόσον έχουν αποδεχθεί την πρόταση µεσολάβησης στις περιπτώσεις των
κλαδικών ή οµοιοεπαγγελµατικών συλλογικών διαφορών, γ) µονοµερής προσφυγή της
εργατικής ή εργοδοτικής πλευράς σε περιπτώσεις επιχειρησιακής συλλογικής διαφοράς,
εφόσον έχει αποδεχθεί την πρόταση, δ) από κοινού προσφυγή στη διαιτησία, ε) συµφωνία
καθορισµού προσωπικού ασφαλείας για την περίπτωση απεργίας και τέλος στ) σύγκλιση
απόψεων και λήξη της απεργίας (δηµόσιος διάλογος).
Στόχος της δεύτερης κύριας δραστηριότητας του Ο.ΜΕ.∆., της ∆ιαιτησίας, είναι η
κατανόηση της ουσίας της συλλογικής διαφοράς και η κατάλληλη επίλυσή της µε νέα
ρύθµιση, µέσω ∆.Α. (διαιτητικής απόφασης) ή µε υπογραφή σ.σ.ε. στη φάση αυτή.
Σηµειώνουµε ότι, τόσο η διαδικασία µεσολάβησης, όσο και η διαδικασία διαιτησίας, κινείται
αποκλειστικά µε πρωτοβουλία των µερών.
Με όσα συνοπτικά αναφέρονται παραπάνω, ο ενδιαφερόµενος παραλήπτης του
Απολογισµού του ΄Εργου του Ο.ΜΕ.∆. για την χρονική περίοδο 1992 – 2010, θα εκτιµήσει
επί της ουσίας την προσφορά του Οργανισµού και τον αναντικατάστατο ρόλο του στην αέναη
προσπάθεια προώθησης της εργασιακής ειρήνης και του δικαίου στις εργασιακές σχέσεις στη
χώρα µας.

Α. Συγκεντρωτικά στοιχεία των υποθέσεων Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας,
ετών 1992 - 2010
Κατά τα έτη 1992 - 2010, ο Οργανισµός χειρίσθηκε 3.877 αιτήσεις για παροχή
υπηρεσιών µεσολάβησης και διαιτησίας, προσωπικού ασφαλείας και δηµοσίου διαλόγου.
Ειδικότερα:
• 2.340 αφορούν υποθέσεις Μεσολάβησης (ν. 1876/90)
• 1.158 αφορούν υποθέσεις ∆ιαιτησίας (ν. 1876/90)
Σύνολον υποθέσεων µε βάση το ν. 1876/90: 3.498
• 163 αφορούν υποθέσεις Μεσολάβησης για Προσωπικό Ασφαλείας (ν. 2224/94)
• 216 αφορούν υποθέσεις ∆ηµοσίου ∆ιαλόγου ( ν. 2224/94)
Σύνολον υποθέσεων µε βάση το ν. 2224/94: 379
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Πίνακας 1
Κατανοµή των υποθέσεων κατά είδος συλλογικής ρύθµισης (ν. 1876/90)
Είδος συλλογικής
ρύθµισης

Υποθέσεις
Μεσολάβησης

Υποθέσεις
∆ιαιτησίας

Σύνολον
%
υποθέσεων Μ-∆ είδους υποθέσεων
Μ-∆ επί του
συνόλου

1992-2010

1992-2010

1992-2010

 εθνικές

618

313

 τοπικές

204

117

931
321

1992-2010

Κλαδικές

1.252

Σύνολο

36 %

Οµοιοεπαγγελµατικές
 εθνικές

622

346

 τοπικές

290

145

Σύνολο
Επιχειρησιακές
Σύνολο

968
435
1.403

40 %

606

237

843

24 %

2.340

1.158

3.498

100%

Από τον ανωτέρω πίνακα εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα όσον αφορά τη
διάρθρωση των υποθέσεων µεσολάβησης και διαιτησίας στον Ο.ΜΕ.∆.:
Για τα έτη 1992-2010 καταλαµβάνουν:
 1η θέση : οι οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές ρυθµίσεις,
 2η θέση : οι κλαδικές συλλογικές ρυθµίσεις,
 3η θέση : οι επιχειρησιακές συλλογικές ρυθµίσεις
Προκειµένου όµως να έχουµε µια καλύτερη εικόνα για τη συµµετοχή του Ο.ΜΕ.∆.
στο όλο σύστηµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στη χώρα µας, θα πρέπει τα στοιχεία
του ανωτέρω Πίνακα 1 να µελετηθούν σε συνδυασµό µε τα στοιχεία του Πίνακα 10 που
παρουσιάζεται παρακάτω και αφορούν το σύνολο των συλλογικών ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε. και
∆.Α.) σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου παρατηρούµε ότι για το χρονικό αυτό διάστηµα
καταλαµβάνουν :
 1η θέση : οι επιχειρησιακές ρυθµίσεις
 2η θέση : οι κλαδικές ρυθµίσεις
 3η θέση : οι οµοιεπαγγελµατικές ρυθµίσεις
11

Απολογισµός έργου Ο.ΜΕ.∆. 1992-2010

Αναλυτικότερα, από το 1992 (έτος έναρξης λειτουργίας του Ο.ΜΕ.∆.)
µέχρι το έτος 2010
− Έχουν υπογραφεί συνολικά στη χώρα 5.764 Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ),
Κλαδικές, Οµοιοεπαγγελµατικές και Επιχειρησιακές.
-

Με τη µεσολάβηση του Ο.ΜΕ.∆. έχουν υπογραφεί 1.153 ΣΣΕ, ήτοι ποσοστό 20%
του συνόλου των ΣΣΕ.

-

Έχουν εκδοθεί

997 ∆ιαιτητικές Αποφάσεις (∆.Α.), δηλαδή ποσοστό 14,7% στο

σύνολο των 6.761 συλλογικών ρυθµίσεων (5.764 Σ.Σ.Ε. & 997 ∆.Α.).
− Μέχρι το 1991 (πριν την έναρξη λειτουργίας του Ο.ΜΕ.∆.), το ποσοστό των ∆.Α.
κυµαινόταν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο ήτοι, µέχρι 56%.

Ειδικότερα η προσφυγή στον Ο.ΜΕ.∆. κατά είδος συλλογικής ρύθµισης
έχει ως εξής:
− Επί συνόλου 3.262 επιχειρησιακών συλλογικών ρυθµίσεων σε επίπεδο χώρας, το
18,6% προσέφυγε στον Ο.ΜΕ.∆. και εξ αυτού του ποσοστού, το 39% κατέληξε στη
διαιτησία
− Επί συνόλου 1.919 κλαδικών συλλογικών ρυθµίσεων σε επίπεδο χώρας, το 42,8%
προσέφυγε στον Ο.ΜΕ.∆. και εξ αυτού του ποσοστού, το 52,3% κατέληξε στη
διαιτησία και
− Επί συνόλου 1.480 οµοιοεπαγγελµατικών συλλογικών ρυθµίσεων σε επίπεδο χώρας,
το 61,6 %

προσέφυγε στον Ο.ΜΕ.∆. και εξ αυτού του ποσοστού, το 53,8%

κατέληξε στη διαιτησία.
Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι αν και οι οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές
ρυθµίσεις, από αριθµητική άποψη σε επίπεδο χώρας, κατέχουν την 3η και τελευταία θέση, το
µεγαλύτερο ποσοστό προσφυγής τόσο στη µεσολάβηση όσο και στη διαιτησία αφορά αυτές.

12

Απολογισµός έργου Ο.ΜΕ.∆. 1992-2010

Πίνακας 2
Κατανοµή υποθέσεων κατά Μεσολάβηση και ∆ιαιτησία, ανά Τοµέα
(Ιδιωτικός – ∆ηµόσιος - Ευρύτερος ∆ηµόσιος)
Τοµέας

Υποθέσεις
Μεσολάβησης

Υποθέσεις
∆ιαιτησίας

Σύνολο

%

υποθέσεων
Μεσολάβησης
& ∆ιαιτησίας
κατά τοµέα

κατά τοµέα
επί του συνόλου
των υποθέσεων
Μεσολάβησης
& ∆ιαιτησίας

1992 - 2010
•

Ιδιωτικός
τοµέας

1.797

855

2.652

75.8%

•

∆ηµόσιος
τοµέας

372

231

603

17,2%

•

Ευρύτερος
δηµόσιος
τοµέας

171

72

243

6,9%

2.340

1.158

3.498

100%

Γενικό Σύνολο

Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι ο κύριος όγκος των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. αφορά
τον ιδιωτικό τοµέα, ακολουθεί ο δηµόσιος τοµέας και τέλος ένα πολύ µικρό ποσοστό αφορά
συλλογικές διαφορές του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
Επίσης, σε ένα σύνολο 2.340 υποθέσεων µεσολάβησης που υπεβλήθησαν στο
διάστηµα 1992-2010, στη ∆ιαιτησία συνολικά προωθήθηκε το 49,5% των υποθέσεων.
Ειδικότερα από τις συλλογικές διαφορές που αφορούν τον ιδιωτικό τοµέα (1.797) στη
διαιτησία προωθήθηκε το 47,5%, από τις συλλογικές διαφορές του δηµόσιου τοµέα (372) το
62,3% και από τις συλλογικές διαφορές του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (171) το 42%.
Tο µεγαλύτερο ποσοστό προσφυγής στη διαιτησία αφορά υποθέσεις του δηµοσίου
τοµέα.
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Πίνακας 3
Αριθµός Σ.Σ.Ε. και ∆.Α., ανά είδος συλλογικής ρύθµισης
(κλαδική, οµοιεπαγγελµατική, επιχειρησιακή)
ΕΙ∆ΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

(1992 -2010)

Σ.Σ.Ε.

∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
∆.Α.

Σ.Σ.Ε.
κατά τη

Σ.Σ.Ε + ∆.Α.

διαιτησία
Κλαδική Εθνική

279

279

28

2

Κλαδική Τοπική

80

92

22

1

Οµοιοπαγγελµατική Εθνική

271

309

28

4

Οµοιοπαγγελµατική Τοπική

109

122

15

4

Επιχειρησιακή

270

184

40

---

Σύνολο

1009

986

133

11

Γενικό σύνολο

2.139

συλλογικών ρυθµίσεων

(Συλλογικές συµβάσεις εργασίας + ∆ιαιτητικές αποφάσεις)

Στον Πίνακα 3 καταγράφεται αναλυτικά ο αριθµός των συλλογικών συµβάσεων που
υπεγράφησαν στον Ο.ΜΕ.∆. κατά τα έτη 1992 - 2010, τόσο κατά τη διαδικασία της
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).
Όπως απεικονίζεται παραπάνω, στο διάστηµα 1992-2010 υπεγράφησαν στο στάδιο
της µεσολάβησης 1009 Σ.Σ.Ε. ενώ στο στάδιο της διαιτησίας υπεγράφησαν 133 Σ.Σ.Ε.,
εκδόθηκαν 986 διαιτητικές αποφάσεις, και σε 11 υποθέσεις διαιτησίας υπεγράφη Σ.Σ.Ε. µε
ορισµένες εργοδοτικές οργανώσεις και εκδόθηκε διαιτητική απόφαση για τις υπόλοιπες
εργοδοτικές οργανώσεις.

∆ηλαδή από

το σύνολο των 3.498 υποβληθεισών αιτήσεων

µεσολάβησης και διαιτησίας του ν. 1876/90 (βλ. Πίνακα 1) προέκυψαν συνολικά 2.139
συλλογικές ρυθµίσεις (Σ.Σ.Ε και ∆.Α.).
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Οι υπολειπόµενες 1.359 υποθέσεις που δεν κατέληξαν σε συλλογική σύµβαση
εργασίας ή διαιτητική απόφαση, αφορούν περιπτώσεις που είτε τα µέρη απεχώρησαν σε
κάποιο στάδιο των διαδικασιών και υπέγραψαν µεταξύ τους σ.σ.ε., είτε η υπόθεση έκλεισε
µε µία έκθεση του µεσολαβητή λόγω άρνησης µεσολάβησης ή ζητηµάτων νοµιµότητας.

Πίνακας 4
Αριθµός Σ.Σ.Ε και ∆.Α κατά τοµέα (ιδιωτικός, δηµόσιος, ευρύτερος δηµόσιος)
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΕΙ∆ΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ

Υποθέσεις
Ο.ΜΕ.∆.

Σ.Σ.Ε.

∆.Α.

Σ.Σ.Ε.
κατά το στάδιο

(1992 -2010)

Σ.Σ.Ε +
∆.Α.

της διαιτησίας
Ιδιωτικός

1.797

844

698

121

11

372

105

221

8

----

171

60

67

4

-----

2.340

1009

986

133

11

τοµέας
∆ηµόσιος
τοµέας
Ευρύτερος
δηµόσιος τοµέας
Σύνολο

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4 ότι ο ιδιωτικός τοµέας έχει το µεγαλύτερο ποσοστό
επιτυχούς κατάληξης, ήτοι 54 %. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ποσοστό 12,5 % από το σύνολο
των 1.153 σ.σ.ε. υπεγράφη στη διαδικασία διαιτησίας. Αντίθετα, στο δηµόσιο τοµέα
καταγράφεται αναλογικά, το µεγαλύτερο ποσοστό διαιτητικών αποφάσεων, δεδοµένου ότι το
59,4%

των υποθέσεων διαιτησίας που τον αφορούν καταλήγει σε έκδοση διαιτητικής

απόφασης. Τέλος, ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας παρουσιάζει σχεδόν ίσο αριθµό σ.σ.ε. ήτοι
64, (60 σ.σ.ε. στη µεσολάβηση και 4 σ.σ.ε. στη διαιτησία) και 67 δ.α.
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Πίνακας 5
Κατανοµή των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. κατά επίπεδο ισχύος,
ετών 1992 - 2010
Πεδίο ισχύος συλλογικής ρύθµισης

Υποθέσεις

Ποσοστό

1899

54,3 %

•

Εθνικό επίπεδο

•

Τοπικό επίπεδο (κλαδικές + οµοιοεπαγγελµατικές)

756

21,6 %

•

Επιχειρησιακό επίπεδο

843

24,1 %

Γενικό Σύνολο

3.498

100 %

(κλαδικές + οµοιοεπαγγελµατικές )

Στον Πίνακα 5 απεικονίζεται η κατανοµή των υποθέσεων σε εθνικό, τοπικό και
επιχειρησιακό επίπεδο για το σύνολο των 3.498 υποθέσεων, οι οποίες εξελίχθησαν κατά τα
έτη 1992 - 2010 µε βάση το ν. 1876/90 στον Ο.ΜΕ.∆. Το υψηλότερο ποσοστό προσφυγής
στον Ο.ΜΕ.∆. αφορά τις συλλογικές ρυθµίσεις σε εθνικό επίπεδο, ακολουθούν οι
επιχειρησιακές και έπονται οι ρυθµίσεις σε τοπικό επίπεδο.

Πίνακας 6
Κατανοµή των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. κατά γεωγραφική περιφέρεια
ετών 1992 - 2010
Ρυθµίσεις σε εθνικό 2026
επίπεδο
ΑΤΤΙΚΗ

621

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

28

Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

229 (Θεσσαλονίκη 202, Καβάλα 17, Χαλκιδική 4, Πτολεµαΐδα 2, Νάουσα 4)

ΚΡΗΤΗ

399 (Χανιά 34, Ηράκλειο 297, Λασίθι 68)

(Εύβοια 12, Ν.Βοιωτίας 7, Ν. Φθιώτιδας 7, Ν. Αιτωλοακαρνανίας 2)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 105 (Πάτρα 82, Λουτράκι 18, Καλαµάτα 2, Κόρινιθος 3.)
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

22

(Βόλος 22)

ΗΠΕΙΡΟΣ

3

(Ιωάννινα 3)

ΘΡΑΚΗ

12

(Ξάνθη 12)
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ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

15

(Κέρκυρα 15)

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

5

(Σύρος 5)

Β.ΑΙΓΑΙΟ

9

( Λέσβος 9)

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ

24

(Κως 4, Ρόδος 20)

Σύνολο

3. 498

Στον Πίνακα 6 εµφανίζεται η γεωγραφική κατανοµή των υποθέσεων µεσολάβησης και
διαιτησίας, σε τοπικό επίπεδο, µε αναφορά στις πόλεις και κατά αύξοντα αριθµό υποθέσεων.
Σε περιφερειακό επίπεδο την 1η θέση σε συλλογικές ρυθµίσεις κατέχει ο Ν. Αττικής (621) την
2η η Κρήτη (399) και 3η ακολουθεί η Περιφέρεια Β. Ελλάδος (229) µε προεξάρχοντα τον
Ν. Θεσσαλονίκης.

Β. Υποθέσεις Μεσολάβησης
Από τις 2.340 αιτήσεις µεσολάβησης που υπεβλήθησαν συνολικά στον Οργανισµό
κατά τα έτη 1992 - 2010, µε την µεσολαβητική προσπάθεια υπέγραφησαν 1009 συλλογικές
συµβάσεις εργασίας, ήτοι ποσοστό επιτυχούς κατάληξης 43,1 %.

Πίνακας 7
Στοιχεία υποθέσεων µεσολάβησης σχετικά µε την υποβολή προτάσεων και
υπογραφή Σ.Σ.Ε.
Στοιχεία υποθέσεων µεσολάβησης
1992 - 2010
•

Υποθέσεις µεσολάβησης

2.340

•

Υπογραφείσες Σ.Σ.Ε.

1.009

•

Υποβολή προτάσεων
µεσολάβησης

•

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

365

•

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

644

1.317
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Από το Πίνακα 7 προκύπτει ότι µόλις το 36% αξιοποίησε την µεσολαβητική πρόταση
και υπέγραψε σ.σ.ε. ενώ ένα άλλο 64% υπέγραψε χωρίς πρόταση µεσολαβητή. Το υψηλό
ποσοστό υπογραφής σ.σ.ε χωρίς την πρόταση του µεσολαβητή αποδεικνύει την ωρίµανση
του κοινωνικού διαλόγου, που επετεύχθη κατά τα χρόνια λειτουργίας του θεσµού, µέσω των
διαδικασιών του Ο.ΜΕ.∆. Οι υπόλοιπες υποθέσεις κατά κύριο λόγο προωθήθηκαν στη
διαιτησία είτε λόγω αποδοχής της πρότασης είτε λόγω άρνησης µεσολάβησης, είτε µε
διακοπή της διαδικασίας µεσολάβησης και κοινή αίτηση προσφυγής στη διαιτησία.

Πίνακας 8
Ποσοστό υπογραφής Σ.Σ.Ε. στο στάδιο της µεσολάβησης
ανά είδος συλλογικής ρύθµισης
Είδος συλλογικής

Υποθέσεις

ρύθµισης

Μεσολάβησης

Σ.Σ.Ε.

%
υπογραφής Σ.Σ.Ε
στο στάδιο

(1992-2010)

της µεσολάβησης

Κλαδικές
 εθνικές

618

279

45,1 %

 τοπικές

204

80

39,2 %

 εθνικές

622

271

43,6 %

 τοπικές

290

109

37,6 %

Επιχειρησιακές

606

270

44.6 %

2.340

1.009

43,1 %

Οµοιοεπαγγελµατικές

Σύνολο

Από τον

Πίνακα 8 προκύπτει ότι κατά τα έτη 1992-2010 επί συνόλου 2.340

υποθέσεων µεσολάβησης υπεγράφησαν 1.009 σ.σ.ε. κατά το στάδιο αυτό, ήτοι ποσοστό
43,1%. Σηµειώνεται ότι τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις κλαδικές εθνικές
(45,1% ) και στις επιχειρησιακές συλλογικές ρυθµίσεις (44,6%).
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Γ. Υποθέσεις ∆ιαιτησίας
Κατά τά έτη 1992-2010 ο Οργανισµός χειρίστηκε συνολικά 1.158 υποθέσεις
διαιτησίας. Από αυτές εκδόθηκαν 997 ∆ιαιτητικές Αποφάσεις και υπεγράφησαν 144
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας στο στάδιο της διαιτησίας. Οι διαιτητικές αποφάσεις
αντιπροσωπεύουν για το πιο πάνω διάστηµα το 42,6 % των υποθέσεων για παροχή
υπηρεσιών µεσολάβησης. Επισηµαίνεται ότι, επί του συνόλου των συλλογικών ρυθµίσεων
σε πανελλαδικό επίπεδο, το πoσοστό των διαιτητικών αποφάσεων για το διάστηµα αυτό
κυµάνθηκε κατά µέσο όρο στο 14%.

Πίνακας 9
Στοιχεία υποθέσεων διαιτησίας σχετικά µε την έκδοση διαιτητικών
αποφάσεων και υπογραφή Σ.Σ.Ε. κατά το στάδιο της διαιτησίας
Στοιχεία
των υποθέσεων διαιτησίας

1992 - 2010

•

Υποθέσεις διαιτησίας

1.158

•

∆ιαιτητικές αποφάσεις

986

•

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

•

133

11

Σ.Σ.Ε. και ∆.Α.

Πίνακας 10
Ποσοστό υπογραφής Σ.Σ.Ε. στο στάδιο της διαιτησίας
ανά είδος συλλογικής ρύθµισης
ΕΙ∆ΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποθέσεις
∆ιαιτησίας

Σ.Σ.Ε.
κατά τη
διαιτησία

313
117

30
23

9,6 %
19,7 %

346
145

32

9,2 %
13 %

Επιχειρησιακές

237

40

Σύνολο

1.158

144

(1992 - 2010)

%
υπογραφής Σ.Σ.Ε.
στο στάδιο της διαιτησίας

Κλαδικές
 εθνικές
 τοπικές
Οµοιοεπαγγελµατικές
 εθνικές
 τοπικές

19

19

17 %
12,4 %

Απολογισµός έργου Ο.ΜΕ.∆. 1992-2010

Από τους πιο πάνω Πίνακες 9 και 10 προκύπτει ότι ακόµη και κατά το στάδιο της
διαιτησίας υπογράφονται συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Αναλυτικότερα κατά τα έτη 1992
-2010 επί συνόλου 1.158 υποθέσεων διατησίας υπεγράφησαν 144 σ.σ.ε. κατά το στάδιο αυτό,
ήτοι ποσοστό 12,4 % . Σηµειώνεται ότι τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις κλαδικές
σε τοπικό επίπεδο (19,7 %) και στις επιχειρησιακές συλλογικές ρυθµίσεις (17 %).
Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατά τα έτη 1992-2010, ενώ κατά κανόνα στις
διαδικασίες µεσολάβησης – διαιτησίας προσφεύγει η εργατική πλευρά, υπήρξαν και
περιπτώσεις υποβολής κοινών αιτήσεων προσφυγής στη µεσολάβηση και στη διαιτησία
καθώς και περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων από την εργοδοτική πλευρά ως κατωτέρω
απεικονίζεται.
•

9 κοινές αιτήσεις µεσολάβησης (εργατικής – εργοδοτικής πλευράς)
(6 επιχειρησιακές, 1 κλαδική, 2 οµοιοεπαγγελµατικές),

•

32 κοινές αιτήσεις διαιτησίας (εργατικής – εργοδοτικής πλευράς)
(11 επιχειρησιακές, 9 κλαδικές, 12 οµοιοεπαγγελµατικές),

•

68 αιτήσεις µεσολάβησης µε πρωτοβουλία της εργοδοτικής πλευράς
(39 επιχειρησιακές, 20 κλαδικές, 9 οµοιοεπαγγελµατικές),

•

15 αιτήσεις διαιτησίας µε πρωτοβουλία της εργοδοτικής πλευράς
(10 επιχειρησιακές, 2 κλαδικές, 3 οµοιοεπαγγελµατικές),
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Πίνακας 11
Συγκεντρωτικά στοιχεία συλλογικών ρυθµίσεων σε πανελλαδικό επίπεδο
(1961 - 2010)
Πριν την έναρξη λειτουργίας του Ο.ΜΕ.∆. (1961 - 1991)
Ετος

ΕΓΣΣΕ

ΣΣΕ

∆Α

Εθνικές

Τοπικές

Οµοιοεπ.

Οµοιοεπ.

ΣΣΕ

ΣΣΕ

∆Α

Ειδικές

Κλαδικές

Επιχ/σιακές

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΣΕ

ΣΣΕ

ΣΣΕ

%

%

+∆Α

ΣΣΕ

∆.Α.

Εθν.+Τοπ.

∆Α

ΣΣΕ

∆Α

ΣΣΕ

∆Α

∆Α

∆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

10

24

31

20

24

61

48

109

56

44

27

27

21

29

32

77

60

137

56,2

43,8

21

30

59

40

29

121

69

190

63,7

36,3

28

29

40

37

39

105

68

173

60,7

39,3

10

24

26

26

15

63

39

102

61,8

38,2

14

38

24

23

32

63

71

134

47

53

13

33

16

21

17

50

50

100

50

50

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

30

59

13

85

48

131

107

238

55

45

1

30

52

24

90

40

144

93

237

60,8

39,2

1

29

80

15

101

70

146

151

297

49,2

50,8

37

65

14

115

131

166

196

362

45,9

54,1

1963
1964
1965

1
1

1966
1967

1

1968

2

1

1969
1970

1975

1

3

1976
1977

1

1978
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

54

130

26

153

170

233

300

533

43,7

56,3

70

141

42

188

52

300

194

494

60,7

39,3

9

46

8

40

25

57

71

128

44,5

55,5

1981
1982

1

1983
1984

1

47

170

22

182

79

252

249

501

50,3

49,7

1985

1

51

103

29

194

45

275

148

423

65

35

1986

1

18

43

7

18

16

44

59

103

42,7

57,3

21

41

11

44

19

76

61

137

55,5

44,5

1987

1

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
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Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ο.ΜΕ.∆. (1992 – 2010)
Ετος

ΕΓΣΣΕ

ΣΣΕ

∆Α

Εθνικές
Οµοιοεπ.

Τοπικές
Οµοιοεπ.

Ειδικές

ΣΣΕ

ΣΣΕ

ΣΣΕ

∆Α

∆Α

∆Α

Κλαδικές
Εθν.+Τοπ.

Επιχ/σιακέ
ς

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝ
.

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΣΕ

ΣΣΕ

ΣΣΕ

ΣΣΕ

%ΣΣΕ

∆Α

∆Α

∆Α

%∆.Α.

+∆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

44

14

25

8

69

96

143

4

281

52

333

84,4

15,6

51

13

16

10

87

28

137

7

292

58

350

83,4

16,6

23

20

18

9

70

19

115

3

228

51

279

81,7

18,3

54

15

22

4

98

17

122

6

297

42

339

87,6

12,4

34

12

24

1

60

22

146

5

263

40

303

86,8

13,2

43

19

32

6

96

20

175

11

348

56

404

86,1

13,8

1997
1998

1

1999
2000

1

2001
2002

2

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

2005

-

-

37

18

24

8

84

15

234

20

379

61

440

86,2

13,8

2006

1

-

42

17

34

6

100

24

224

7

401

54

455

88,1

11,9

2007

-

-

23

14

20

3

73

19

202

7

318

43

361

88,1

11,9

2008

1

43

17

27

2

117

25

215

15

403

59

462

87,2

12,8

2009

-

-

15

11

12

5

47

30

215

12

289

58

347

83,3

16,7

2010

1

-

9

5

12

-

14

14

177

8

213

34

Σηµείωση: Τα στοιχεία για τις συλλογικές ρυθµίσεις έτους 2010 είναι µέχρι 21/9.

Ο πίνακας 11 περιλαµβάνει στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και του Ο.ΜΕ.∆. και δίδει την ετήσια αναλυτική εικόνα των συλλογικών
ρυθµίσεων ανά είδος, σε επίπεδο χώρας. Από την ανάλυση των πιο πάνω συγκεντρωτικών
στοιχείων για τις συλλογικές ρυθµίσεις, προκύπτουν τα εξής:
α) Οι επιχειρησιακές ρυθµίσεις συνεχίζουν να καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό
των συλλογικών συµβάσεων που υπογράφονται κατ’ έτος,
β) Οι κλαδικές συνολικά έχουν το προβάδισµα από το 1992 έναντι των
οµοιοεπαγγελµατικών, που ήταν άλλωστε το επιδιωκόµενο από το ν. 1876/90 και
γ) Μείωση του ποσοστού των διαιτητικών αποφάσεων από την έναρξη ισχύος του
ν. 1876/90 έναντι της περιόδου ισχύος του ν. 3239/55.
Τέλος σηµειώνουµε ότι, από το σύνολο των 6.761 συλλογικών ρυθµίσεων, σε
πανελλαδικό επίπεδο για τα έτη 1992 - 2010, όπως καταγράφονται ανά είδος συλλογικής
ρύθµισης στον ανωτέρω πίνακα 10, ο Ο.ΜΕ.∆. χειρίσθηκε 2.150 συλλογικές ρυθµίσεις
(31,8 %).
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∆. Υποθέσεις Προσωπικού Ασφαλείας (ν. 2224/94)
Κατά τα έτη 1992 - 2010 ο Οργανισµός χειρίσθηκε 163 υποθέσεις εκ των οποίων οι
63 έληξαν θετικά (ποσοστό 38,7 %).
Σηµειώνεται ότι οι υποθέσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν κυρίως επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας και µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητους
τοµείς (∆.Ε.Η., Ο.Σ.Ε., Ολυµπιακή Αεροπορία, ΕΘΕΛ, Deutsche Lufthansa AG, Αγροτική
Τράπεζα, κ.λπ.).

Ε. Υποθέσεις ∆ηµοσίου ∆ιαλόγου (ν. 2224/94)
Κατά τα έτη 1992 - 2010 από τις 216 υποθέσεις δηµοσίου διαλόγου που χειρίσθηκε ο
Ο.ΜΕ.∆., 59 είχαν θετική κατάληξη (ποσοστό 27 %). Σηµειώνεται ότι, οι υποθέσεις
δηµοσίου διαλόγου, αφορούν κυρίως ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (Ελληνικά Πετρέλαια, ΤΡΑΜ,
∆.Ε.Η., Ε.Ρ.Τ., Ο.Τ.Ε., κ.λπ.).

Σηµείωση: 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. Αξιοποιεί, εποµένως, 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), ως κατωτέρω :
• Εκπαιδευτική δραστηριότητα (εξειδικευµένα και ενηµερωτικά σεµινάρια σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο).
• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
• Εκδόσεις
• Τεχνική στήριξη των Μερών και των Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών, ως ακολούθως:
 δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε τους όρους όλων των συλλογικών ρυθµίσεων σε
εθνικό, κλαδικό, οµοιοεπαγγελµατικό και επιχειρησιακό επίπεδο για την περίοδο
2000-2010. Ο εµπλουτισµός της βάσης συνεχίζεται µε καταγραφή των συλλογικών
ρυθµίσεων όλων των ειδών, από το 1992.
 εξειδικευµένο πρόγραµµα µε την εξέλιξη των αποδοχών των συλλογικών
ρυθµίσεων,
 έκδοση σε µορφή οπτικού δίσκου (CD-ROM), των σηµαντικότερων συλλογικών
ρυθµίσεων και την ενσωµάτωση ενός εξειδικευµένου πληροφοριακού εργαλείου, το
«θησαυρό» µισθών, επιδοµάτων και παροχών και
 παρουσίαση των πιο σηµαντικών συλλογικών ρυθµίσεων (κείµενα, πίνακες
αποδοχών και κωδικοποίηση) στην ηλεκτρονική σελίδα του Οργανισµού.
• Ανάπτυξη ερευνητικής-µελετητικής δραστηριότητας
• Ανάπτυξη συνεργασιών µε αντίστοιχους οργανισµούς (ΑCAS, ∆.Γ.Ε. κ.λπ.)
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1.

Το εκπαιδευτικό έργο του Ο.ΜΕ.∆. (1992 – 2010)
Α. Σκοπός του εκπαιδευτικού έργου
H οµόφωνη ψήφιση του Ν.1876/1990 από την Οικουµενική Κυβέρνηση έφερε µια

επανάσταση στα µέχρι τότε ισχύοντα ήθη, στο πεδίο των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων και
στoν τρόπο επίλυσης διαφορών µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοσίας. Οι καινοτοµίες του
Νόµου ήταν επιτακτική ανάγκη να γίνουν ευρύτερα γνωστές στην κοινωνία και στην αγορά,
ώστε η εφαρµογή τους, µε την ίδρυση του Ο.ΜΕ.∆., να ξεκινήσει άµεσα και να φέρει τα
ποθητά αποτελέσµατα και τον εκσυγχρονισµό των εργασιακών σχέσεων. Επιπροσθέτως των
κύριων δραστηριοτήτων του, δηλαδή της Μεσολάβησης και της ∆ιαιτησίας, ο Ο.ΜΕ.∆.
ενεργοποίησε άµεσα σηµαντικές συµπληρωµατικές δραστηριότητες, όπως η Εκπαίδευση,
στην οποία έδωσε εξαρχής µεγάλη έµφαση.
Η επιµόρφωση των εκπροσώπων των Μερών σε θέµατα που άπτονται των
Συλλογικών Εργασιακών Σχέσεων και των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων, µε την
εφαρµογή των ∆ιαδικασιών Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, αποτέλεσε βασικό στόχο. Κοινή
πεποίθηση των Μελών της ∆ιοίκησης του Ο.ΜΕ.∆. και των Μελών του Σώµατος
Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών ήταν ανέκαθεν ότι για την οµαλή πορεία του διαλόγου που
αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Μεσολάβησης, χρειάζεται, και τα δύο µέρη που έχουν
προσφύγει, να καταλαβαίνουν µε τον ίδιο – όσο είναι δυνατόν – τρόπο τις νοµικές και
οικονοµικές έννοιες που αφορούν τα προς ρύθµιση ζητήµατα και διαµορφώνουν τη
δυνατότητα κατάληξης σε κοινά αποδεκτές ρυθµίσεις. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η
κατάλληλη και σκόπιµη επιµόρφωση των µερών θεωρήθηκε αναµφισβήτητη προϋπόθεση για
την ισότιµη συµµετοχή τους στη ∆ιαδικασία Μεσολάβησης. Η επιµόρφωση, άλλωστε, θα
οδηγούσε ασφαλώς και στη βελτίωση, γενικότερα, της διαπραγµατευτικής ικανότητας και της
αναµενόµενης αποτελεσµατικής συµπεριφοράς των µερών, δεδοµένου ότι είναι φυσικό
συλλογικές διαφορές να δηµιουργούνται συχνά και παντού. Ο ρόλος του Ο.ΜΕ.∆. έπρεπε
λοιπόν, να γίνει γνωστός.
Ο Ο.ΜΕ.∆. ανέλαβε τη σηµαντική πρωτοβουλία

επιµόρφωσης των µερών και

διάδοσης του ρόλου και των υπηρεσιών που προσφέρει βάσει του Ν.1876/90, σεβόµενος,
επίσης, την αρχή της ανταποδοτικότητας, δεδοµένου ότι η χρηµατοδότηση της λειτουργίας
του προέρχεται, κυρίως, από το ποσοστό 2% των ετήσιων εσόδων της Εργατικής Εστίας, από
εισφορές των ίδιων των Φορέων.
Για την προώθηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας συστήθηκε η Επιτροπή
Εκπαίδευσης, µέλη της οποίας είναι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, των εργοδοτών, των
πανεπιστηµιακών που µετέχουν και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και εκπροσώπου του
Σώµατος Μεσολαβητών - ∆ιαιτητών. Στην Επιτροπή µετέχει επίσης ο/η ∆ιευθυντής του

25

Απολογισµός έργου Ο.ΜΕ.∆. 1992-2010

Οργανισµού και ο εκάστοτε υπεύθυνος Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή έχει ευθύνη για το
στρατηγικό σχεδιασµό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, µε την κατάστρωση
του ετήσιου προγράµµατος, η υλοποίηση του οποίου εγκρίνεται από το ∆.Σ.

Β. ∆οµή του εκπαιδευτικού προγράµµατος
Για το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας,
διενεργείται

συστηµατική διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών

ενηµέρωσης, που διατυπώνουν εγγράφως, οι Τριτοβάθµιοι Φορείς εργοδοτών και
εργαζοµένων, κάθε χρόνο. Ο σχεδιασµός του ετήσιου προγράµµατος λαµβάνει υπόψει τα
στοιχεία που προκύπτουν και τις προτάσεις που υποβάλλονται. Το υπόβαθρο του σχεδιασµού
λαµβάνει τέλος, υπόψη και τις προτάσεις των Μεσολαβητών - ∆ιαιτητών, έτσι ώστε τα
σεµινάρια να έχουν επίκαιρη και γενική απήχηση, να παράγουν αποτελέσµατα, προς όφελος
της επιµόρφωσης των µερών και της ανάπτυξης συλλογικού πνεύµατος και διενέργειας
ρεαλιστικών διαπραγµατεύσεων.
Για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητάς τους, τα επιµορφωτικά προγράµµατα
κατατάχθηκαν σε κατηγορίες, σύµφωνα µε την περιγραφή που ακολουθεί:

 Κεντρικά – Θεµατικά σεµινάρια
Η µορφή αυτή των εκπαιδευτικών / επιµορφωτικών εκδηλώσεων πραγµατοποιείται
συνήθως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου συγκεντρώνεται το πλήθος των
Τριτοβάθµιων, κυρίως, Οργανώσεων των Κοινωνικών Εταίρων, τα Προεδρεία και
σηµαίνοντα ηγετικά στελέχη των οποίων προσκαλούνται και µετέχουν, παράλληλα µε
βασικούς Εκπροσώπους του Επιχειρηµατικού, Εµπορικού, Κοινωνικού και ενδιαφερόµενου
κατά αντικείµενο Πνευµατικού/ Ακαδηµαϊκού κόσµου. Στα σεµινάρια αυτά επιχειρείται η
ανάπτυξη καίριων θεµάτων της επικαιρότητας, µε τη συµβολή εκλεκτών, έµπειρων και
αναγνωρισµένης αξίας Εισηγητών, οι οποίοι προέρχονται τόσο από εξειδικευµένα στην
εκάστοτε θεµατολογία επιστηµονικά στελέχη – µέλη του Σώµατος Μεσολαβητών-∆ιαιτητών
και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, όσο και από την Πανεπιστηµιακή
κοινότητα, τους θεσµικούς φορείς της Πολιτείας, Οργανώσεις της Κοινωνίας και τους
Ειδικούς επιστήµονες και ερευνητές του πεδίου, ενίοτε δε και από το εξωτερικό.
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Θεµατολογία
Η θεµατολογία των Κεντρικών – Θεµατικών Σεµιναρίων αποσκοπεί στον
εµπλουτισµό των γνώσεων που οι συµµετέχοντες διαθέτουν στο συγκεκριµένο, κάθε φορά,
πεδίο. Η µεθοδολογία που ακολουθείται περιλαµβάνει κεντρικές οµιλίες, παρεµβάσεις
ειδικών, αξιοποίηση διαδραστικών οπτικοακουστικών µέσων και, κυρίως, ενθάρρυνση της
ενεργού συµµετοχής των συµµετεχόντων µε διατύπωση απόψεων, περιγραφή περιπτώσεωνπαραδειγµάτων, υποβολή ερωτήσεων, ανοικτή συζήτηση, παροχή διευκρινίσεων και
πρόσθετης πληροφόρησης εκ µέρους των εισηγητών, καθώς και διάθεση πλούσιου,
πρωτότυπου έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και λοιπών πηγών.
Ενδεικτικά πεδία θεµατολογίας και άξονες συζήτησης που αναπτύχθηκαν σε
Κεντρικά – Θεµατικά και Κλαδικά Σεµινάρια, που διοργανώθηκαν από ιδρύσεως του
Ο.ΜΕ.∆. (1992) µέχρι σήµερα :
•

Εργασιακές Σχέσεις
Ζητήµατα όπως: ρύθµιση και ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας και των

σχέσεων εργασίας, µερική απασχόληση, Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, εξελίξεις στις
εργασιακές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την απασχόληση,
ανάλυση των Ευρωπαϊκών συλλογικών συµφωνιών µετά το Μάαστριχτ, ενηµέρωση για τα
τρέχοντα ασφαλιστικά θέµατα και τα προβλήµατα της Κοινωνικής Ασφάλισης, σύσταση
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, διευθέτηση του χρόνου και της αµοιβής εργασίας,
εργασιακές σχέσεις και συλλογική διαπραγµάτευση ως παράγοντες επίδρασης στην
απασχόληση, εργοδοτική-εργατική εκπροσώπηση στις διαπραγµατεύσεις, κοινωνικός
διάλογος, ευρωπαϊκά συµβούλια εργαζοµένων, ευρωπαϊκό σύνταγµα και επιπτώσεις στις
εργασιακές σχέσεις, διεθνείς τάσεις- πραγµατικότητα και θεσµικό πλαίσιο, κτλ.
•

Ανθρώπινο ∆υναµικό
Θέµατα όπως: σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού

των επιχειρήσεων, επιπτώσεις της τεχνολογίας στις εργασιακές σχέσεις, απολύσεις και
σύνδεση αµοιβής µε την παραγωγικότητα, µορφές εργασιακής παθολογίας, κτλ.
•

Επιχειρησιακά θέµατα
Αξιολόγηση

της

οικονοµικής

κατάστασης

των

επιχειρήσεων,

ανταγωνιστικότητα, σχέσεις της επιχείρησης µε την κοινωνία και µε τους εργαζόµενους,
επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων στην απασχόληση, ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών επιχειρήσεων, Συγχωνεύσεις, κ.τλ.
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•

Οικονοµικά θέµατα
Οικονοµικά θέµατα που διαµορφώνουν το πεδίο των εργασιακών σχέσεων, όπως:

µακροοικονοµική και εισοδηµατική πολιτική, χαρακτηριστικά της οικονοµικής
ανάπτυξης της Ελλάδας µε έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, αποκρατικοποιήσεις,
ιδιωτικοποιήσεις στο ∆ηµόσιο τοµέα, Συγχωνεύσεις – εξαγορές και απορροφήσεις
επιχειρήσεων, λειτουργία των κεφαλαιαγορών και του χρηµατιστηρίου - συναφείς
εµπειρίες άλλων χωρών, η ανεργία ως οικονοµικό και κοινωνικό φαινόµενο, κτλ.
•

Κοινωνικά θέµατα
Επισκόπηση του επίκαιρου προβλήµατος της «Συµφιλίωσης οικογένειας- εργασίας»

και ο ρόλος της συλλογικής διαπραγµάτευσης και των συλλογικών ρυθµίσεων για την
προστασία της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις, µε ειδική αναφορά στη συµβολή των
ΜΗΚΥΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του κοινωνικού διαλόγου, καθώς δράσεων και
πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Αναλυτική προσέγγιση του θέµατος «΄Ισης µεταχείρισης των εργαζοµένων», µε αναφορά
στις σχετικές πολιτικές στην Ελλάδα και την Ε.Ε., εφαρµογή τους, αντιµετώπιση στις σ.σ.ε.,
µισθολογικές διαφορές µεταξύ των φύλων, καθώς και την επίδραση της οικονοµικής κρίσης
στο θέµα, κτλ.
•

Κλαδικά σεµινάρια
α) Τοµέας Μετάλλου
β) Τοµέας Τουρισµού
γ) Τοµέας Εµπορίου :
Ειδική αναφορά στις µορφές απασχόλησης και τις ειδικότητες, την οικονοµική
κατάσταση και προοπτικές των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το
διεθνή χώρο, µορφές συλλογικών ρυθµίσεων ανά πεδίο του κλάδου, έµφαση στα
θέµατα που αφορούν τις «Πολύ µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις» την
ανάπτυξη του τοµέα και τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις, από εθνική και
ευρωπαϊκή σκοπιά, κ.τλ.
ε)

Τοµέας Κλωστοϋφαντουργίας

δ) ∆ΕΚΟ :
Ο κοινωνικός ρόλος των ∆ΕΚΟ και οι επιπτώσεις από τον ανταγωνισµό, το
θεσµικό πλαίσιο για τις ∆ΕΚΟ, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού και συστήµατα
αµοιβών, κτλ.
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Πίνακας 1
ΚΕΝΤΡΙΚΑ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ/ ΚΛΑ∆ΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΤΟΣ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1992

ΑΘΗΝΑ

2 ΣΕΜ.

80

1994

ΑΘΗΝΑ

2

»

79

1995

ΑΘΗΝΑ

1

»

45

1996

ΑΘΗΝΑ

2

»

148

1997

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2

»

160

1998

ΑΘΗΝΑ

2

»

100

1999

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

4

»

365

2000

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2

»

174

2001

ΑΘΗΝΑ

2

»

196

2002

ΑΘΗΝΑ

2

»

223

2003

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

1

»

102

2004

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1

»

94

2005

ΑΘΗΝΑ

1

»

70

2006

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3

»

342

2008

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ

2

»

236

2009

ΑΘΗΝΑ

1

»

110

Σύνολο:

30

2.524

 Περιφερειακά σεµινάρια
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην
Αθήνα, στην περιφέρεια Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, και κυρίως, στην Περιφέρεια.
Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ο.ΜΕ.∆., η θεµατολογία των Περιφερειακών
Σεµιναρίων είχε επίκεντρο και κάποιες φορές αποκλειστικό αντικείµενο τη φιλοσοφία
και τις καινοτοµίες του Ν. 1876/1990 για τις Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις, καθώς και
το ρόλο του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας.
Οι συµµετέχοντες στα Περιφερειακά Σεµινάρια προέρχονται, συνήθως, από τις
τοπικές δευτεροβάθµιες και πρωτοβάθµιες οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων και ο
στόχος ήταν, αρχικά, να λάβουν όλοι την κατάλληλη και πλήρη ενηµέρωση που απαιτείται,
προκειµένου να κατανοήσουν την αποστολή, το χαρακτήρα, τη δοµή και το περιεχόµενο
των Υπηρεσιών Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, να συζητήσουν µε τους εκπροσώπους του
Οργανισµού και τους εισηγητές και να θεµελιωθεί εµπιστοσύνη στο θεσµό. Το ανωτέρω
θέµα, µε αναλύσεις πάνω στα χαρακτηριστικά και τις µορφές των συλλογικών
29
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συµβάσεων εργασίας και τα προβλήµατα εφαρµογής τους, περιλαµβάνεται µέχρι σήµερα
σταθερά στο πρόγραµµα των Περιφερειακών Σεµιναρίων, δεδοµένου ότι, πέραν του
αυτονόητου ενδιαφέροντός του, τα νέα στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων των
Μερών έχουν ανάγκη από τη σχετική επιµόρφωση, για τη διαφύλαξη των συµφερόντων τους
αυτόνοµα ή µε την προσφυγή στον Ο.ΜΕ.∆.
Σταδιακά, η θεµατολογία εµπλουτίσθηκε για να περιλάβει αντικείµενα που
σχετίζονται µε:
α) τις επίκαιρες κάθε φορά οικονοµικές και νοµικές προϋποθέσεις που διαµορφώνουν
τις εργασιακές σχέσεις και το γενικότερο περιβάλλον της αγοράς εργασίας, στην
Ελλάδα - σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση,
συγκριτικά.
β) αναλύσεις σε οικονοµικά, εργασιακά και συλλογικού ενδιαφέροντος θέµατα, τοπικού
ενδιαφέροντος, εξέταση περιπτώσεων της τοπικής παραγωγικής και βιοµηχανικής
δραστηριότητας, κ.τλ.
Εισηγητές στα Περιφερειακά Σεµινάρια είναι, κατά κανόνα, νοµικοί εργατολόγοι
και οικονοµολόγοι της εργασίας, όλοι επιστηµονικά στελέχη και πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι,
µέλη του Σώµατος Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών. Σε ειδικά θέµατα, όπως επί παραδείγµατι
στο αντικείµενο «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία» επιζητείται η συµβολή έµπειρων
εισηγητών είτε από το αρµόδιο Υπουργείο (σήµερα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης),
είτε από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Σε περιοχές µε ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, επιδιώκεται
αξιοποίηση Πανεπιστηµιακών- ειδικών επιστηµόνων του πεδίου, µε στόχο την εξασφάλιση
της πλέον έγκυρης παρουσίασης και συζήτησης των συναφών θεµάτων.
Συντονιστές στα Περιφερειακά Σεµινάρια αναλαµβάνουν δύο κάθε φορά Μέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΜΕ.∆., τα οποία εκπροσωπούν Φορείς Εργοδοτών
και Εργαζοµένων στο ∆.Σ. του Οργανισµού. Στα Περιφερειακά Σεµινάρια, σηµειωτέον,
µετέχει και κλιµάκιο Μελών, αντιπροσωπευτικό της σύνθεσης του ∆.Σ., καθώς και κλιµάκιο
του Σώµατος Μεσολαβητών - ∆ιαιτητών, προς εξασφάλιση της άριστης στήριξης των
Σεµιναρίων.
Η µεθολογία που ακολουθείται περιλαµβάνει εισηγήσεις, ανοικτές συζητήσεις,
ανταλλαγή απόψεων, παροχή διευκρινήσεων και επίλυση αποριών. Οι εισηγήσεις
υποστηρίζονται από οπτικοακουστικά µέσα και on line παρουσιάσεις, ενώ πλούσιο,
εκπαιδευτικό – πρωτότυπο, έντυπο υλικό παραλαµβάνουν οι εκπαιδευόµενοι.
Σηµειώνουµε εδώ, ότι, στα Περιφερειακά Σεµινάρια ζητείται από τους
συµµετέχοντες να συµπληρώσουν Αξιολογικό ΄Εντυπο, µε στόχο την επισήµανση θετικών
σηµείων αλλά και τυχόν αδυναµιών στους συντελεστές υλοποίησης για τη διαρκή βελτίωσή
τους. Τέλος, µέσω των αξιολογικών αξιοποιούνται παρατηρήσεις ανατροφοδότησης για
τη βελτίωση και τον εµπλουτισµό των εκδηλώσεων και παράλληλα λαµβάνετε χρήσιµη
πληροφόρηση και προτάσεις των συµµετεχόντων για αντικείµενα επιµόρφωσης που τους
ενδιαφέρουν.
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Αξίζει, να σηµειώσουµε ότι ο Ο.ΜΕ.∆. εκτιµώντας, όπως είπαµε και στην αρχή του
κεφαλαίου αυτού, την αρχή της ανταποδοτικότητας, διοργανώνει τα σεµινάρια χωρίς
κόστος για τους εκπαιδευόµενους, στους οποίους, προστούτοις, καταβάλλει
εκπαιδευτική αποζηµίωση και καλύπτει διανυκτερεύσεις και έξοδα κίνησης, όπου
προβλέπονται.
Παραθέτουµε ενδεικτική, και κατά περίπτωση εξειδικευµένη θεµατολογία :

Συµπληρωµατική θεµατολογία


Ρυθµίσεις του Ν. 2224/94, Προσωπικό Ασφαλείας, ∆ηµόσιος∆ιάλογος, Κοινωνικός
διάλογος, Συµβούλια εργαζοµένων, Τηλεργασία - νέες µορφές οργάνωσης των
επιχειρήσεων, τοπικές αγορές εργασίας και κλαδικά θέµατα, κ.τλ.



Μορφές αµοιβών, κανονισµοί εργασίας, ασφαλιστικά θέµατα, χρόνος εργασίας,
συλλογική διαπραγµάτευση και συνθήκες εργασίας, τοπική δραστηριότητα, π.χ.
πορεία τοπικών κλάδων δραστηριότητας.

•

Aπεργία, περιεχόµενο Σ.Σ.Ε. και ∆.Α., είδη Σ.Σ.Ε., ικανότητα εκπροσώπησης και
αντιπροσωπευτικότητα, οι νέες ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις µε το
Ν. 2639/98 - τεκµήρια εξαρτηµένης εργασίας, ασφαλιστικό και µερική απασχόληση,
Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης. Πολιτικές απασχόλησης - συγκριτική προσέγγιση
µε χώρες της Ε.Ε., Aνάλυση του Ν. 2874/2000 - ρύθµιση χρόνου και αµοιβής
εργασίας, Σύγκριση µε την ευρωπαϊκή εµπειρία, τοπικές αγορές εργασίας και
ιστορικότητα Σ.Σ.Ε., προβλήµατα εφαρµογής Σ.Σ.Ε., συνέπειες της τεχνολογικής
εξέλιξης στην απασχόληση, Οικονοµική περιφερειακή ανάπτυξη, παράγοντες
κόστους εργασίας κατά τόπους και σε επίπεδο κλάδου – επιχείρησης π.χ. στη Θράκη,
στην Κρήτη, κτλ.,



Iσότητα ευκαιριών στις εργασιακές σχέσεις. Τοπικές εργασιακές σχέσεις και
συλλογικές ρυθµίσεις,. Εξελίξεις στο θεσµικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις
εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και επίδρασή τους στο
εθνικό/ τοπικό τοπίο.



Ειδικό θέµα µε τίτλο : «παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της
Πελοποννήσου και εργασιακές σχέσεις», επιπροσθέτως της βασικής θεµατολογίας,
παρουσιάσθηκε µε µεγάλη επιτυχία, σε σεµινάριο για την «Κατάσταση και τις
προοπτικές ανάπτυξης των πυρόπληκτων νοµών της Πελοποννήσου», τον
Ιανουάριο 2008. Το σεµινάριο αυτό διοργανώθηκε τιµητικά, στην Αρχαία
Ολυµπία, µε παράλληλο σκοπό την έµπρακτη συµπαράσταση του Οργανισµού στις
περιοχές που δοκιµάσθηκαν από τις φωτιές του 2007.
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Πίνακας 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΤΟΣ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1995

1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (ΦΕΒΡ.)

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΒΟΛΟΣ, ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ,

2 ΣΕΜ.

ΑΘΗΝΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΠΑΤΡΑ,
7 ΣΕΜ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΧΑΛΚΙ∆Α,
ΝΑΥΠΛΙΟ, ΣΥΡΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΧΑΝΙΑ,
ΡΟ∆ΟΣ
8 ΣΕΜ.
ΣΕΡΡΕΣ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ,
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
3 ΣΕΜ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΚΑΒΑΛΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΧΙΟΣ
5 ΣΕΜ.
ΒΟΛΟΣ, ΝΑΟΥΣΑ, ∆ΡΑΜΑ, , ΘΗΒΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
6 ΣΕΜ.
ΑΡΓΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ,
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α, ΠΡΕΒΕΖΑ,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6 ΣΕΜ.
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΞΑΝΘΗ,
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΛΑΣΙΘΙ
5 ΣΕΜ.
ΣΑΜΟΣ, ΠΑΤΡΑ, ΒΕΡΟΙΑ,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
4 ΣΕΜ.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
1 ΣΕΜ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΡΟ∆ΟΣ
3 ΣΕΜ.
ΝΑΥΠΛΙΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ,
ΒΟΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
5 ΣΕΜ
ΛΑΜΙΑ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, ΣΥΡΟΣ
3 ΣΕΜ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΧΑΝΙΑ,
ΚΟΖΑΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ
4 ΣΕΜ
ΛΑΡΙΣΑ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΑΘΗΝΑ,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
4 ΣΕΜ
ΚΙΛΚΙΣ, ΧΙΟΣ
2 ΣΕΜ

Σύνολο

68

32

ΠΛΗΘΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
165

495
504
210
340
441

506
443
342
85
259
455
230
357
377
110

5.319
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 Συνέδρια και Ηµερίδες
Η διοργάνωση Συνεδρίων από τον Ο.ΜΕ.∆. έχει το χαρακτηριστικό του
υπερεθνικού ενδιαφέροντος της θεµατολογίας και της συµµετοχής Εισηγητών και
συνέδρων από την Ελλάδα και Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς Οργανισµούς και φορείς της
Πολιτείας.
Κριτήριο για την επιλογή της θεµατολογίας είναι κάθε φορά, το ενδιαφέρον που
αυτή έχει για όλους τους συµµετέχοντες και η κοινή πεποίθηση ότι αξίζει και πρέπει να
εξετασθεί από πολλές οπτικές πλευρές, να γίνουν συγκρίσεις, να ανταλλαγούν επιστηµονικές
απόψεις και να εξαχθούν συµπεράσµατα που µπορεί να διαµορφώσουν τις εξελίξεις των
καταστάσεων, προς όφελος των εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών και βαλκανικών
συµµετεχόντων, εκπροσώπων Τριτοβάθµιων Οργανώσεων των Κοινωνικών Εταίρων και
εκπροσώπων της Πολιτείας, της Κοινωνίας και της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας των χωρών
προέλευσης των συνέδρων.
Συντονιστές στα Συνέδρια αναλαµβάνουν Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές – Μέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΜΕ.∆., κάτι που κατά κανόνα ισχύει και για τις
Ηµερίδες, εκτός αν το κεντρικό θέµα επιβάλλει διαφορετικά.
Αναφέρουµε παρακάτω τα πιο σηµαντικά Συνέδρια που πραγµατοποιήθηκαν µε
ευθύνη διοργάνωσης από τον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας :

• ∆ιεθνές Συνέδριο µε Τίτλο :
« Ευρωπαϊκά Συστήµατα για την επίλυση Συλλογικών ∆ιαφορών Εργασίας», Τόπος και
χρόνος διεξαγωγής : Αθήνα, 30,31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 1992
Θέµατα που παρουσιάσθηκαν και Εισηγητές :
α) Εισαγωγική οµιλία «Τρόποι επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας» - Καθηγητής
Ιωάννης Κουκιάδης, Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.ΜΕ.∆.
β) «Τυπολογία των ευρωπαϊκών συστηµάτων» - Ν. Αλιπράντης
γ) «τις εµπειρίες χωρών» :
ΙΤΑΛΙΑ – Prof. Massimo Roccella,
ΓΑΛΛΙΑ – Gilles Belier
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – Μαρία Ντότσικα, Μεσολαβητής Ο.ΜΕ.∆.
ΣΟΥΗ∆ΙΑ – Prof. Reinhold Fahlbeck
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Prof. Kraft
ΙΣΠΑΝΙΑ - Prof. Salvador del Ray
δ) Σύνοψη εργασιών – Συµπεράσµατα, Καθηγητής Ι. Κουκιάδης
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Το Συνέδριο αυτό ήταν το πρώτο του είδους στην Ελλάδα και έδωσε ολοκληρωµένη
εικόνα του τρόπου επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας στις χώρες που συµµετείχαν.
Ανέδειξε δε, σύµφωνα και µε τις διαπιστώσεις των ξένων Οµιλητών, τις καινοτοµίες, την
υπεροχή και την αποτελεσµατική και σύγχρονη µορφή του ελληνικού συστήµατος που
υλοποιείται µέσω του Ο.ΜΕ.∆.

•

∆ιεθνές Συνέδριο µε Τίτλο :

«Οι µηχανισµοί επίλυσης των Συλλογικών ∆ιαφορών Εργασίας»
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής : Αθήνα, 29-30 Νοεµβρίου 2002
Θέµατα που παρουσιάσθηκαν και Εισηγητές :
α) «Το εθνικό Σύστηµα των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων και των Μηχανισµών επίλυσης
των συλλογικών διαφορών εργασίας» - Επ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδηµητρίου,
Μεσολαβητής- ∆ιαιτητής
β) «Παρουσίαση του συστήµατος των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και των µηχανισµών
επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας» στις χώρες που συµµετείχαν, µε τους
αντίστοιχους Εισηγητές:
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - Prof. Antonio I. Fernandes
ΣΟΥΗ∆ΙΑ - Kurt Eriksson, Nat. Mediator
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ - Andrew Wareing, Director ACAS
ΙΣΠΑΝΙΑ - Francisco Gonzalez de Lena, Director SIMA
γ)

«Στρογγυλό

Τραπέζι»:

Συγκριτική

προσέγγιση

των

συστηµάτων

συλλογικής

διαπραγµάτευσης. Συντονιστής: Καθηγητής Γεώργιος Φ. Κουκουλές, Πρόεδρος ∆.Σ.
Ο.ΜΕ.∆.
Το Συνέδριο έλαβε µεγάλη δηµοσιότητα και πρόσφερε σηµαντική πληροφόρηση
στους συνέδρους, καθώς και τη δυνατότητα αξιολόγησης των συστηµάτων και µηχανισµών
επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας. Οι εκτιµήσεις Ελλήνων και ξένων οµιλητών
συνέκλιναν στην άποψη ότι το ελληνικό σύστηµα είναι πολύ καλά δοµηµένο και
εξυπηρετείται µε αίσθηµα ευθύνης, αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία από τον
Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, σύµφωνα και µε τις διαπιστώσεις των
συνοµιλητών, εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων στο Στρογγυλό Τραπέζι.
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• ∆ιαβαλκανικό Συνέδριο µε Τίτλο :
«Η Συλλογική ∆ιαπραγµάτευση ως Μορφή Κοινωνικού ∆ιαλόγου και η ΄Αρση
των ∆ιαπραγµατευτικών Αδιεξόδων»,
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής : Θεσσαλονίκη, 11 – 13 Νοεµβρίου 2005
Θέµατα που παρουσιάσθηκαν και Εισηγητές :
α) «Το µέλλον των εργασιακών σχέσεων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση υπό το πρίσµα και του
Ευρωπαϊκού Συντάγµατος» - Καθηγητής Ιωάννης Κουκιάδης, τ. Πρόεδρος Ο.ΜΕ.∆.
β) «Οι δραστηριότητες του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας – Ο.ΜΕ.∆.» Καθηγητής Γεώργιος Φ. Κουκουλές, Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.ΜΕ.∆.
γ) «Οι θεσµοί Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, κατά το Ν.1876/1990» - Καθηγητής Γεώργιος
Λεβέντης , Μέλος ∆.Σ. Ο.ΜΕ.∆.
δ)

«Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις – Κοινωνικός ∆ιάλογος: Θεσµοί, Νοµικό πλαίσιο,
Μηχανισµοί επίλυσης διαφορών. Η εµπειρία των Βαλκανικών χωρών»
Για την παρουσίαση του θέµατος µίλησαν Εκπρόσωποι αρµόδιων Κρατικών Αρχών και
Καθηγητές από τις χώρες που συµµετείχαν µε αντιπροσωπεία τους, ως κάτωθι :
ΑΛΒΑΝΙΑ – Prenga Alexander
BOΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ – Dr Gradascevic-Sijercie Jasminka
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Dr Kamenova Tsvetana
ΚΡΟΑΤΙΑ – Mihnjuk Natasa
ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ – Dr Romandas Nicolae
π.Γ.∆.Μ. – Dr Belicanec Tito
ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Dima Luminita
ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ – Dr Lubarda Branko
ΤΟΥΡΚΙΑ – Dr Ergin Berin

ε) «Συγκριτική παρουσίαση των εθνικών συστηµάτων και πρακτικών στις Συλλογικές
∆ιαπραγµατεύσεις και τον Κοινωνικό ∆ιάλογο» - Γεώργιος Σπυρόπουλος, τ. Γενικός
∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO).
στ) Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης – Συντονιστές: Γεώργιος Σπυρόπουλος και Γεώργιος
Φ. Κουκουλές.
Οι Σύνεδροι επαίνεσαν ενθουσιωδώς το σύνολο της διοργάνωσης και τα
συµπεράσµατα που εξήχθησαν θεωρήθηκαν εξαιρετικά διαφωτιστικά και χρήσιµα για
τη βελτίωση των εθνικών συστηµάτων των χωρών που συµµετείχαν, µε πρότυπο το
Ελληνικό Σύστηµα. Οι εκπρόσωποι χωρών, όπως π.χ. η Σερβία και η Μολδαβία ζήτησαν
την τεχνική στήριξη του Ο.ΜΕ.∆. για την οργάνωση των εθνικών τους συστηµάτων και οι
λοιποί εκπρόσωποι ζήτησαν επιµόνως τη συµβουλευτική συµπαράσταση του Οργανισµού.
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•

Ευρωπαϊκό Συνέδριο µε Τίτλο :

«Ο χαρακτήρας και οι εκφάνσεις της ∆ιεθνούς Οικονοµικής Κρίσης. Οι εθνικές
διαστάσεις. Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στους εργαζόµενους»
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής : Αθήνα, 11 ∆εκεµβρίου 2009
Θέµατα που παρουσιάσθηκαν και Εισηγητές :
α) «L’ impact de la crise économique sur les marches du travail et les systèmes de relations
professionnelles» - ήτοι: «Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις αγορές εργασίας και
στα συστήµατα των εργασιακών σχέσεων» - Jacques Freyssinet, Οµότ. Καθηγητής
Πανεπιστηµίου Paris 1, Πρόεδρος Conseil Scientifique- le Centre d’ etudes de l’ employ
‘Le Descartes I’
β)

«Η ελληνική οικονοµία σε αναζήτηση στρατηγικής: στόχοι και µέσα για µια ολική
επαναφορά» - Καθηγητής Γιάννης Στουρνάρας, Επιστηµονικός ∆ιευθυντής Ι.Ο.Β.Ε.

γ)

«Κρίση της οικονοµίας και κρίση της απασχόλησης» - Καθηγητής Σάββας Ροµπόλης,
Επιστηµονικός ∆ιευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ

δ)

«Ανάµεσα στη δηµοσιονοµική κρίση και στην ύφεση. Τι γνωρίζουµε και τι δεν θέλουµε
να µάθουµε για την οικονοµική κρίση»

-

Καθηγητής ∆ιονύσης Γράβαρης,

Επιστηµονικός ∆ιευθυντής ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ
ε)

Στρογγυλό

Τραπέζι

-

Συντονιστής

Αντώνης

Παπαγιαννίδης,

∆ικηγόρος

-

∆ηµοσιογράφος. Συµµετείχαν οι Εισηγητές και εκπρόσωποι της ηγεσίας των
Τριτοβάθµιων Φορέων εργοδοτών και εργαζοµένων.
Η επικαιρότητα της θεµατολογίας και η πολύπλευρη επιστηµονική εξέταση του
θέµατος, καθώς και το στίγµα της Ευρωπαϊκής άποψης από έναν εκλεκτό εκπρόσωπό της,
κράτησαν αµείωτο το ενδιαφέρον των συνέδρων και εξαιρετικά ζωηρή και σηµαντική την
ενεργό συµµετοχή τους στις συζητήσεις που ακολουθούσαν τις εισηγήσεις, αλλά και κατά τη
διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε.
Τα συµπεράσµατα δικαιώνουν τον προφητικό χαρακτήρα των απόψεων που
αναπτύχθηκαν, οι οποίες αποκτούν ιστορικής σηµασίας αξία για την γέννηση, την εξέλιξη
και τις προοπτικές κορύφωσης και εκτόνωσης, στο µέλλον, της οικονοµικής κρίσης στην
Ευρώπη και, κυρίως, στην Ελλάδα, λαµβανοµένης υπόψη της παθογένειας των ελληνικών
διοικητικών – διακυβερνητικών συστηµάτων και των ριζικών και επώδυνων αλλαγών που
απαιτούνται στην οργάνωση του Κράτους, στην κατάσταση και στη νοοτροπία των πολιτών.
Από πολλούς συνέδρους ελέγχθη ότι το Συνέδριο αυτό ήταν από τα καλύτερα και
πλέον χρήσιµα, µεταξύ των πολλών που διοργανώθηκαν την περίοδο εκείνη.
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Η διοργάνωση Ηµερίδων από τον Ο.ΜΕ.∆. αποσκοπεί στη διάχυση γνώσης
που αναφέρεται σε επίκαιρα ζητήµατα, π.χ. νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις ή µεταβολές που
επιδρούν στη φιλοσοφία και τη λειτουργία των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων, κατά
κύριο λόγο. Οι Ηµερίδες, ή/και ∆ιηµερίδες ενίοτε, αποτελούν µια κατηγορία εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, που βρίσκεται ανάµεσα στα Συνέδρια και στα Εσωτερικά Σεµινάρια. Συχνά
τις αποκαλούµε ∆ιευρυµένης σύνθεσης Εσωτερικά Σεµινάρια, δεδοµένου ότι σε αυτές
µετέχουν τα Μέλη του Σώµατος Μεσολαβητών- ∆ιαιτητών, Μέλη του ∆.Σ. και
ενδιαφερόµενα για το αντικείµενο διοικητικά στελέχη και προσωπικό του Οργανισµού. Στις
εκδηλώσεις αυτές προσκαλούνται να συµµετάσχουν και να συµβάλλουν µε την εµπειρία
και τις απόψεις τους µέλη των Προεδρείων και ηγετικά στελέχη των Τριτοβάθµιων
Φορέων των Κοινωνικών Εταίρων, εκπρόσωποι της Επιθεώρησης Εργασίας, κ.ά.

Η θεµατολογία που έχει περιληφθεί στις Ηµερίδες, ως άνω, περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων :
α) Αναλύσεις για την επίδραση της συµφωνίας του Μάαστριχτ στις συλλογικές
διαπραγµατεύσεις. Το περιεχόµενο ΕΓΣΣΕ. Νέες τάσεις των διαπραγµατεύσεων και
συγκρίσεις µε την εµπειρία των ευρωπαϊκών χωρών.
β)

Περιγραφή της οργανωτικής δοµής του συνδικαλιστικού κινήµατος και σχέση του µε τις
µορφές των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Σ.Σ.Ε. και επιχειρηµατική πολιτική. Ρόλος
των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων των Επιχειρήσεων, ως φορέων εκπροσώπησης σε οµίλους
και διακοινοτικής κλίµακας επιχειρήσεις.

γ)

Ασφαλιστικές ρήτρες - συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Κοινωνική Ασφάλιση.

δ)

Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις µε το Ν.2639/1998 - σύσταση του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας - λειτουργία και αρµοδιότητες σε θέµατα εφαρµογής Σ.Σ.Ε. &
∆.Α.
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Πίνακας 3
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
ΕΤΟΣ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1995

ΑΘΗΝΑ

1996
1999
2003
1992

ΑΘΗΝΑ

»

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

»

2002
2005
2009

ΑΘΗΝΑ

Ηµερίδα

»
Συνέδριο

ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

67
123
79
45

»
»

76
143
70

9

647

ΑΘΗΝΑ

Σύνολο

44

 Εσωτερικά σεµινάρια
Για διαρκή επικαιροποίηση των επιστηµονικών γνώσεων των Μελών του
Σώµατος Μεσολαβητών ∆ιαιτητών, παράλληλα µε την υποχρέωση που ο ρόλος τους
επιβάλλει για συνεχή παρακολούθηση των όσων συµβαίνουν στο πεδίο των Εργασιακών
Σχέσεων και των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων ανά τον κόσµο, πραγµατοποιούνται
εξαρχής εσωτερικά σεµινάρια, ως προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση µε άριστο, δίκαιο,
επιστηµονικά δόκιµο, σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο του ρόλου τους.
Η ∆ια Βίου Μάθηση, δηλαδή, στην πράξη, µε τον πλέον σκόπιµο και αποδοτικό
για τα συµφέροντα εργοδοτών και εργαζοµένων, τρόπο. Η φιλοσοφία και πρακτική αυτή
υλοποιείται µε τη διοργάνωση απογευµατινών, ηµερήσιων, ή και διήµερων Σεµιναρίων,
στα οποία υποχρέωση – ουσιαστικά - συµµετοχής έχουν όλα τα Μέλη του Σώµατος
Μεσολαβητών ∆ιαιτητών, καθώς και τα Μέλη του ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος του του Ο.ΜΕ.∆. είναι πάντα παρών, δίνοντας το στίγµα της
σηµασίας που αποδίδει ο Οργανισµός στην εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, και συχνά
αναλαµβάνει το ρόλο Συντονιστή, ιδίως όταν τα υπό συζήτηση θέµατα απαιτούν το δικό του
επίπεδο γενικότερης εµπειρίας. Συντονιστές στα Εσωτερικά Σεµινάρια είναι πάντα,
άλλωστε, Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές – Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τα Εσωτερικά Σεµινάρια είναι ανοικτά στο διοικητικό προσωπικό του Ο.ΜΕ.∆..
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Θεµατολογία
Πλήθος Εσωτερικών Σεµιναρίων κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ο.ΜΕ.∆.,
είχαν ως αντικείµενο :
α) τη λεπτοµερή ανάλυση του Ν. 1876/1990, τις καινοτοµίες και τις ιδιαιτερότητές του,
καθώς και ζητήµατα που αναφέρονται διαχρονικά στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας,
στα χαρακτηριστικά, τις µορφές και τα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν
από τη µη εφαρµογή τους, καθώς και τα Σεµινάρια που έγιναν µε αντικείµενο τη
συζήτηση για τις διαδικασίες Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, µε έµφαση στις
ιδιάζουσες περιπτώσεις και στον τρόπο συγγραφής των σχετικών µεσολαβητικών
προτάσεων και διαιτητικών αποφάσεων, κτλ.
β) Θέµατα της εκάστοτε επικαιρότητας: εργασιακές σχέσεις και οι µεταβολές τους, οι
ρυθµίσεις για νέες µορφές απασχόλησης, π.χ. ελαστικές µορφές απασχόλησης,
ωράριο, αµοιβές, κ.τλ., και τα θέµατα που ανακύπτουν κατά την διεξαγωγή
µεσολαβητικών διαδικασιών, ως προς την αντιµετώπισή τους.
γ) Ενηµέρωση του Σώµατος για θέµατα της οικονοµίας, της οικονοµικής των
επιχειρήσεων, της λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, συναφή θέµατα
των επιχειρήσεων, όπως ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις, κ.ά.
δ) Ανάπτυξη και εξέταση των θεµάτων που αναδείχθηκαν µετά το Μάαστριχτ, τη Λευκή
και την Πράσινη Βίβλο, τα συνδεόµενα θέµατα νέων ρυθµίσεων στις εργασιακές
σχέσεις, στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, στην επαγγελµατική κατάρτιση και την
απασχόληση, τον κοινωνικό αποκλεισµό, κ.ά.
ε) Την παρουσίαση διαφόρων Υποθέσεων που ήρθαν στον Ο.ΜΕ.∆., ώστε να γίνει
διάχυση χρήσιµων εµπειριών και να ανταλλαγούν απόψεις σε θέµατα χειρισµού
παρόµοιων Υποθέσεων. Αυτή η θεµατολογία Εσωτερικών Σεµιναρίων είναι από τις
πλέον προσφιλείς και ταυτόχρονα µεγάλης αξίας για την εµπειρία και γνώση που
µεταφέρεται και δηµιουργείται, πάντα και αποκλειστικά µεταξύ των Μελών του
Σώµατος Μ.-∆.,
στ) Στα Εσωτερικά Σεµινάρια περιλαµβάνονται και αυτά που είχαν ως στόχο αµιγώς την
επιµόρφωση των Μεσολαβητών- ∆ιαιτητών είτε σε συγκεκριµένα θέµατα από
ειδικούς επιστήµονες και επαγγελµατίες του εκάστοτε πεδίου ενδιαφέροντος, όπως π.χ.
ειδικά θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφορά
σε ζητήµατα ασφαλιστικής νοµοθεσίας, κ.τλ., εξέταση ειδικών οικονοµικών θεµάτων,
κτλ., µε στόχο την αυτοβελτίωση και την αποτελεσµατικότητα των Μ-∆ στο έργο
τους,
ζ) Ανάλυση της 5ης Οδηγίας της Ε.Ε. για τη διάρθρωση των οργάνων διοίκησης των
Ευρωπαϊκών Α.Ε..Φιλοσοφία και χαρακτηριστικά του θεσµού της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, ειδική αναφορά σε θέµατα των ∆ΕΚΟ και των
Συγχωνεύσεων, ειδική ενηµέρωση στα σύγχρονα «Συστήµατα αµοιβών», µε βάση το
Σύστηµα HAY.
η) Ειδικά θέµατα αυτοανάπτυξης, όπως µύηση στο «Personal Profile System», κ.ά.,
µύηση στις «τεχνικές λήψης αποφάσεων υψηλού βαθµού πολυπλοκότητας»,
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εξοικείωση µε «τεχνικές για επιτυχηµένη προετοιµασία και αποτελεσµατική
παρουσίαση θέµατος ενώπιον κοινού»,
θ) Ειδική επιµόρφωση, ιδιαίτερα σε περιόδους κατάρτισης νέων Μεσολαβητών, στις
«Τεχνικές αποτελεσµατικών διαπραγµατεύσεων και Επικοινωνίας», «Εξελίξεις στις
Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις - Μέθοδοι Συµφιλίωσης και Επίλυσης ∆ιαφορών. Η
οπτική και οι Υπηρεσίες του A.C.A.S.» - Σεµινάριο που πραγµατοποιήθηκε επιτούτου
για την εκπαίδευση νέων και για την περαιτέρω επιµόρφωση παλαιών Μεσολαβητών
∆ιαιτητών, µε Εισηγητές – επιστηµονικά στελέχη, Συµβούλους και Μεσολαβητές του
γνωστού Βρετανικού Οργανισµού ACAS.
Στα Εσωτερικά Σεµινάρια, εισηγητές είναι κατά κανόνα οι ίδιοι οι Μεσολαβητές
– ∆ιαιτητές, όλοι εξαιρετικά έµπειρα και µε πλούσια επιστηµονική υποδοµή και
παρουσία στην κοινωνία και στην πανεπιστηµιακή κοινότητα, στελέχη. Κατά περίπτωση,
αξιοποιούνται τα εξειδικευµένα Ακαδηµαϊκά Μέλη του ∆.Σ., καθώς και ειδικοί από την
εξωτερική αγορά εσωτερικού – εξωτερικού, έτσι ώστε να µεταλαµπαδεύεται, τρέχουσα
πάντα, γνώση και εµπειρία, χρήσιµη και απαραίτητη για τη διευρυµένη παιδεία στο
αντικείµενο απασχόλησης και στο θεσµικό ρόλο που ασκούν οι Μεσολαβητές - ∆ιαιτητές.

Πίνακας 4
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΤΟΣ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (ΦΕΒΡ.)

ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ
4 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (4ωρα ή 1-2-3ηµερών)

6
4
8

»
»
»

2

»

1

»

7
15
12

»
»
»

6
5
3
8
4
4
5
5
5
4

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Σύνολο

108
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Γ. Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα - Προοπτικές
Από την αναλυτική παρουσίαση του Εκπαιδευτικού ΄Εργου του Οργανισµού
Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, είναι εύκολο και θεµιτό να γίνει αναφορά στα αποτελέσµατα
που επιτεύχθησαν και να σηµειωθούν τα κύρια συµπεράσµατα που κάθε αντικειµενικός
σχολιαστής µπορεί να εξάγει. Ειδικότερα :
Τα Κεντρικά και Περιφερειακά Σεµινάρια συγκεντρώνουν κάθε φορά, 80
περίπου, κατά µέσο όρο, συµµετέχοντες, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι των κεντρικών και
περιφερειακών/ τοπικών Οργανώσεων των Κοινωνικών Εταίρων, η ηγεσία των οποίων
τιµά µε την παρουσία της τις διοργανώσεις και δίνει το έναυσµα για παραγωγικές
συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων και ζυµώσεις που αφορούν τα κοινά προβλήµατα
εργοδοτών και εργαζοµένων. Στις πλούσιες παρατηρήσεις τους, οι συµµετέχοντες
επισηµαίνουν µε έµφαση ότι η ευκαιρία που τους δίνουν οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
του Ο.ΜΕ.∆. δεν περιορίζονται στην επιµόρφωση που έχει ούτως ή άλλως µεγάλη αξία
γι’ αυτούς, δεδοµένου ότι δεν τους προσφέρεται από πουθενά αλλού σχεδόν – όπως
τονίζουν, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα ένα κοινό πεδίο προβληµατισµού, µακρυά από
συζητήσεις συµφερόντων και περιορισµών στην έκφραση των απόψεών τους, ένα κοινό
πεδίο ασφαλές και υποστηριζόµενο αντικειµενικά και επιστηµονικά, το οποίο µε
µοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο φέρνει πλησιέστερα τις δύο πλευρές, δηµιουργεί
άτυπες σχέσεις συνεργασίας, δίνει τη δυνατότητα να γίνει επεξεργασία λύσεων που ποτέ
δεν θα µπορούσαν να υπάρξουν µέσα στην τεταµένη και άκρως ανταγωνιστική
συζήτηση που γίνεται στο επίσηµο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των
Κοινωνικών Εταίρων.
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι ότι η εκπαίδευση παντού και πάντα
καλλιεργεί το πνεύµα, «ηµερεύει» τα ήθη, ανοίγει νέους δρόµους αλληλοκατανόησης
στην κοινωνία και δίνει ευκαιρίες για εκσυγχρονισµό, πολιτισµό, αποτελεσµατικότητα
στα διαπραγµατευτικά ήθη και τις σχετικές πρακτικές. Με άλλα λόγια, χωρίς
επαγγελµατική παιδεία όλων των εµπλεκοµένων στο κοινωνικό γίγνεσθαι δεν µπορεί να
επιτευχθεί πρόοδος. Αυτό διαβεβαιώνουν οι συµµετέχοντες στα Σεµινάρια του Ο.ΜΕ.∆. και
µόνιµη επωδός στις παρατηρήσεις τους είναι « χρειαζόµαστε περισσότερα σεµινάρια, πιο
συχνά, σε ποιο τακτική βάση, σε πιο τοπικό επίπεδο ώστε να υπάρχει ευρύτερη
δυνατότητα ενεργού και ωφέλιµης συµµετοχής και επιµόρφωσης των εκπροσώπων των
Κοινωνικών Εταίρων και όχι µόνον!».
Τα ανωτέρω πλούσια και θετικά αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
του Ο.ΜΕ.∆. και τα ευκόλως συναγόµενα συµπεράσµατα, τα οποία καθηµερινά
επιβεβαιώνονται, ιδίως σε περιόδους κρίσιµες για όλους, όπως αυτές που διανύουµε,
δηµιουργούν µια υψηλή υποχρέωση, µια δέσµευση και µια πρόκληση που ευχαρίστως
αποδέχεται ο Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας : να συνεχίσει δυναµικά το έργο
του, σε µια προσπάθεια ουσιαστικής συµβολής στη δηµιουργία ρεαλιστικά και
αντικειµενικά σκεπτόµενων πολιτών, οι οποίοι µε γνώση για το παρόν και το µέλλον των
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εργασιακών σχέσεων, των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και της ιστορικής αλήθειας, που
είναι υποκρισία να αµφισβητήσει κανείς, ότι χωρίς την ύπαρξη και την επιτυχηµένη
εφαρµογή του Ν.1876/1990 η Ελλάδα θα βρισκόταν µέχρι σήµερα σε ένα µεσαίωνα στο
πεδίο αυτό, θα µπορέσουν να δηµιουργήσουν το πολυπόθητο αισιόδοξο αύριο.
Ο Ο.ΜΕ.∆. σχεδιάζει να συνεχίσει την περιφερειακή επιµόρφωση, µε βάση τα
νέα και καινοφανή νοµικά δεδοµένα, να κάνει µια αναλυτική επισκόπηση των
Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων και του ρόλου του Ο.ΜΕ.∆. για προώθηση της
φιλοσοφίας και την επιτυχή πορεία τους στη χώρα µας, σε µεγάλο Συνέδριο που
προετοιµάζει από καιρό και, φυσικά, να υποστηρίξει τους επιστηµονικούς του συνεργάτες
Μεσολαβητές- ∆ιαιτητές να µυηθούν σε όλες τις εκφάνσεις της νέας πραγµατικότητας, ώστε
να µπορούν να χειρίζονται ρεαλιστικά και αποτελεσµατικά τις Υποθέσεις για ρύθµιση
διαφορών, που φθάνουν στον Οργανισµό.

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.
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 4000 τίτλους βιβλίων, 110
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 τρεις βάσεις δεδοµένων (ΝΟΜΟΣ, Νοµοτέλεια 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 έως και 2010, µε αντίστοιχους

42

Απολογισµός έργου Ο.ΜΕ.∆. 1992-2010

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 βιβλιοθήκη αποδελτιώνει καθηµερινά τον ηµερήσιο τύπο και διατηρεί αρχείο
αποκοµάτων ηµερήσιου τύπου σε ότι αφορά τον ΟΜΕ∆.
Η ανάπτυξη της συλλογής θα συνεχιστεί µε τον εµπλουτισµό της µε νέο υλικό τόσο
στους υπάρχοντες θεµατικούς άξονες όσο και σε νέους. Τέλος, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες
µελέτης και έρευνα που αφορούν στην ψηφιακή επεξεργασία του ιστορικού αρχείου του
Οργανισµού, γεγονός που θα αποδώσει πρόσθετη αξία σε αυτό, επιτρέποντας την µελέτη των
συλλογικών ρυθµίσεων σε βάθος χρόνου και την εξαγωγή χρήσιµων και πολύτιµων
πληροφοριών τόσο σε ιστορικό όσο και σε τρέχον επίπεδο στο πεδίο των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων.

3. Εκδοτική δραστηριότητα
Η εκδοτική δραστηριότητα του Οργανισµού αφορά κυρίως στη συνέχιση του έργου της
κωδικοποίησης των διατάξεων των Σ.Σ.Ε και ∆.Α., που ενηµερώνεται σε ετήσια βάση και
εµπλουτίζεται µε νέες κωδικοποιηµένες συλλογικές ρυθµίσεις.
Παράλληλα από το έτος 2007 άρχισε η συγκέντρωση και η επεξεργασία των βασικότερων
αποφάσεων των Ελληνικών δικαστηρίων και άλλων αρµοδίων επιτροπών επί θεµάτων
συλλογικών συµβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων και ήδη έχει ολοκληρωθεί και
κυκλοφορεί η 1η έκδοση του νέου µας βιβλίου.

Α. Κωδικοποίηση όρων Συλλογικών Ρυθµίσεων Εργασίας
Το έργο της κωδικοποίησης έχει ξεκινήσει από το έτος 1993 και ήδη προετοιµάζεται
η 7 έκδοση αυτού µε κωδικοποίηση 202 συλλογικών ρυθµίσεων από το έτος 1975 έως και
σήµερα. Το έργο αυτό αποτελεί ένα µοναδικό για τα ελληνικά δεδοµένα εργαλείο
συγκριτικής πληροφόρησης. Σε όσα από τα κωδικοποιηµένα κείµενα δεν προσαρτώνται
πίνακες αποδοχών από τα ενδιαφερόµενα µέρη, αυτοί καταρτίζονται από την αρµόδια
υπηρεσία του Ο.ΜΕ.∆. και προσαρτώνται στο τέλος κάθε κωδικοποιηµένου κειµένου.
η

Και η έβδοµη 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), και τις Επιχειρησιακές συλλογικές ρυθµίσεις, καθώς επίσης και
σηµαντικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
Ο Ο.ΜΕ.∆., όπως ανεφέρθη και στην προηγούµενη παρουσίαση, εκδίδει το έργο και
σε ηλεκτρονική µορφή οπτικού δίσκου (CD-ROM). Ο ψηφιακός αυτός δίσκος αποτελεί µία
καινοτόµο και µοναδική έκδοση για τον Ελληνικό χώρο. Συνοδεύεται από ένα
πρωτοποριακό και εξειδικευµένο πληροφορικό µέσο που το ονοµάζουµε «θησαυρό» των
µισθών, των επιδοµάτων και παροχών γενικά, που προβλέπονται και έχουν καθιερωθεί
µέσω των Σ.Σ.Ε.
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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.

Β. Νοµολογία των
Ελληνικών ∆ικαστηρίων και Επιτροπών επί θεµάτων
συλλογικών συµβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων..
Κατά το 2008 εκδόθηκε το νέο µας βιβλίο, που αφορά τη συγκέντρωση, επεξεργασία
και κατάταξη των κυριοτέρων αποφάσεων των Ελληνικών ∆ικαστηρίων και Επιτροπών σε
θέµατα συλλογικών διαπραγµατεύσεων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας και διαιτητικών
αποφάσεων.
Το βιβλίο «Νοµολογία των Ελληνικών ∆ικαστηρίων επί θεµάτων Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας και ∆ιαιτητικών Αποφάσεων» καταγράφει µε απόλυτη αξιοπιστία
ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο του εν γένει δικαιϊκού υλικού των εργασιακών σχέσεων στη
χώρα µας : Τη νοµολογία των δικαστηρίων µας επί των θεµάτων του δικαίου των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων. Αν και η νοµολογία των δικαστηρίων
δεν αποτελεί πηγή δικαίου από τυπική άποψη, µόνη αυτή µπορεί να µας δώσει µε πληρότητα
και ακρίβεια το δίκαιο, όπως αυτό ισχύει και εφαρµόζεται στην πράξη. Αν γενικά η
νοµολογία των δικαστηρίων αποτελεί το αναγκαίο συµπλήρωµα των κανόνων δικαίου, αυτό
ισχύει κατ΄ εξοχήν στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και ιδιαίτατα στο πεδίο του
αυτόνοµου (παράλληλα µε αυτό του κρατικού) δικαίου των όρων εργασίας. Του δικαίου που
δηµιουργείται µε εργαλεία τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τις διαιτητικές αποφάσεις.
Το βιβλίο αυτό είναι καρπός της εργασίας δόκιµων νοµικών της πράξης και της
θεωρίας του Εργατικού ∆ικαίου. Απευθύνεται πρωτίστως στους δικηγόρους και δικαστές και
ακόµη στους ερευνητές, τα συνδικαλιστικά στελέχη και τα στελέχη επιχειρήσεων και παρέχει
πολύτιµη τεκµηρίωση για διαφορές τόσο του Συλλογικού όσο και Ατοµικού Εργατικού
∆ικαίου, αφού οι κανονιστικοί όροι των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και των
διαιτητικών αποφάσεων διεισδύουν σε όλες τις ατοµικές εργασιακές σχέσεις.
Το έργο αυτό ήδη εµπλουτίζεται µε νεότερη σχετική νοµολογία και θα επανεκδοθεί
ώστε να διευκολύνει τους Μεσολαβητές – ∆ιαιτητές, που χειρίζονται τις υποθέσεις
µεσολάβησης και διαιτησίας καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους, νοµικούς επιστήµονες,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ. για το τρόπο εφαρµογής της σχετικής
νοµοθεσίας στην πράξη.
Για το έργο αυτό ο Οργανισµός έγινε αποδέκτης πολλών συγχαρητηρίων επιστολών.
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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. Το πρόγραµµα
αυτό ξεκίνησε το 1997 µε την αποτύπωση 111 συλλογικών ρυθµίσεων και σήµερα καλύπτει
160 περίπου συλλογικές ρυθµίσεις που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κλαδικών και
οµοιοεπαγγελµατικών ρυθµίσεων που συνάπτονται σ’ όλη τη χώρα. 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.
Οι µισθολογικοί πίνακες αποδοχών δεν απεικονίζουν µόνο τις συλλογικές ρυθµίσεις
που προκύπτουν από τις υπηρεσίες Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας που προσφέρει ο Ο.ΜΕ.∆.,
αλλά και ρυθµίσεις που συνάπτονται µεταξύ των µερών χωρίς την αρωγή του Οργανισµού,
τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Όλοι οι µισθολογικοί πίνακες δηµοσιεύονται
στην ιστοσελίδα του Ο.ΜΕ.∆., ώστε να βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου που
επιθυµεί να ενηµερωθεί και να τους χρησιµοποιήσει.
Αναλυτικότερα το πρόγραµµα (πίνακες αποδοχών) καλύπτει συνολικά 157
συλλογικές ρυθµίσεις:


73 κλαδικές εθνικές



9 κλαδικές τοπικές



55 οµοιοεπαγγελµατικές εθνικές



11 οµοιοεπαγγελµατικές τοπικές



8 Κοινές Υπουργικές αποφάσεις



Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

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.
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5. 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,
• επιτρέπει την ταχεία εξαγωγή, τόσο ποιοτικών, όσο και ποσοτικών στατιστικών
στοιχείων για ένα πλήθος παραµέτρων που αφορούν ιδιαιτέρως τις υποθέσεις εκείνες
που φθάνουν προς διευθέτηση στον Ο.ΜΕ.∆. ετησίως. Έτσι δηµιουργείται µε τη
βοήθεια του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ένα «ιστορικό» για την κάθε υπόθεση από το
οποίο µε την κατάλληλη επεξεργασία µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα.

6. ∆ηµιουργία κόµβου (web site) στο ∆ιαδίκτυο
Ο κόµβος του Οργανισµού στο διαδίκτυο (www.omed.gr), ο οποίος λειτουργεί από το
2000, κατά το έτος 2006 ανανεώθηκε ριζικά µε σκοπό την προσαρµογή του στο διαρκώς
µεταβαλλόµενο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς επίσης και τον εµπλουτισµό του ούτως ώστε να
καταστεί ένα χρήσιµο εργαλείο τόσο στο πεδίο της χρήσης του από το σύνολο των
εµπλεκοµένων στο έργο του Ο.ΜΕ.∆., όσο και συνολικά από την ελληνική κοινωνία.
Η ιστοσελίδα του Οργανισµού περιέχει, πέρα από τις µέχρι σήµερα υπηρεσίες της,
νέα δυναµική µορφή και περιεχόµενο. Εµπλουτίστηκαν οι συλλογές µε συλλογικές ρυθµίσεις
για να καλύπτουν πλήρως τα έτη 2000 – 2010 µε πρόβλεψη για διαρκή ενηµέρωση και
δυνατότητα ιστορικής καταχώρησης συλλογικών ρυθµίσεων από το 1992 και εφεξής.
Εµπλουτίζονται τα τµήµατα της ιστοσελίδας που αφορούν στη νοµοθεσία µε την προσθήκη
ευρωπαϊκών νοµοθετηµάτων και στους συνδέσµους (links) προς άλλες ιστοσελίδες της
Ελλάδας και του εξωτερικού σε συναφή θέµατα. Ειδικά προς αυτό, δηµιουργήθηκε µια νέα
κατηγορία συνδέσµων σε κλαδικό επίπεδο στην Ευρώπη τόσο από την άποψη των
εργοδοτικών όσο και των εργατικών οργανώσεων.
Σχεδιάζεται να προστεθούν νέες υπηρεσίες όπως η δηµιουργία newsletter και λιστών
συνδροµητών σε θέµατα που αφορούν τον οργανισµό (υπογραφές Σ.Σ.Ε., εκδόσεις ∆.Α.,
εκπαιδευτικά και άλλα νέα του Οργανισµού).
Μία ακόµη νέα υπηρεσία που προστέθηκε στην ιστοσελίδα είναι η εφαρµογή της
επιτυχηµένης λειτουργίας του «Θησαυρού» όρων συλλογικών ρυθµίσεων, αναζήτησης που
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µέχρι τώρα υπήρχε µόνο στο CD-ROM. Έχει επεκταθεί η υποσελίδα της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας του Οργανισµού παρέχοντας πλήρεις πληροφορίες για κάθε σεµινάριο που
έχει διοργανωθεί (τόπος, φορείς, θέµατα, εισηγήσεις κλπ). Έχει δηµιουργηθεί αυτόνοµο
τµήµα στην ιστοσελίδα µε ανακοινώσεις, τόσο του Οργανισµού, όσο και συναφών άλλων
ειδήσεων µε έµφαση στην άµεση ανακοίνωση υπογραφών σ.σ.ε. ή έκδοσης δ.α., µε σκοπό
την γρήγορη και συγκριτική ενηµέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας του Ο.ΜΕ.∆..
Σκοπός της αναµόρφωσης της διαδικτυακής παρουσίας του Ο.ΜΕ.∆. είναι η
προσφορά νέων υπηρεσιών προς τους κοινωνικούς εταίρους και η κάλυψη από έναν κόµβο
ενός σηµαντικού µέρους της πληροφορίας που είναι χρήσιµη. Το νέο σχεδιαστικό περιβάλλον
και η τεχνολογία που επιλέχτηκε (MySQL, Php) επιτρέπουν τον διαρκή εµπλουτισµό της
ιστοσελίδας και την δυναµική του ανάπτυξη µε ταχύτητα και ευκολία.
Η ιστοσελίδα του Οργανισµού έχει µεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα στο
µεγαλύτερο µέρος της και µπορεί έτσι να αποτελέσει σηµείο αναφοράς των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων για όσους ψάχνουν υλικό για την Ελλάδα από το εξωτερικό.
Στον χρόνο που λειτουργεί η νέα ιστοσελίδα, ο Οργανισµός έχει λάβει θετική
ανταπόκριση από τους επισκέπτες της και έχει αυξηθεί σηµαντικά η επισκεψηµότητά της.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι τον µήνα Σεπτέµβριο του 2010 έχουν επισκεφτεί τη σελίδα µας
περίπου των 30.000 χρήστες.
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 (http://library.omed.gr).

7. Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων
Ο Οργανισµός συµµετέχει συστηµατικά σε διεθνή συνέδρια και σεµινάρια,
ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τον κοινωνικό
διάλογο µε στόχο τη διατήρηση της τεχνογνωσίας και ενηµέρωσης των Μεσολαβητών –
∆ιαιτητών κυρίως στις εξελίξεις και τις προοπτικές των εργασιακών σχέσεων, αλλά και τη
δηµιουργία τέτοιας υποδοµής που θα επιτρέπει δηµιουργικές και καινοτοµικές προσεγγίσεις
στα θέµατα ειδικότητάς τους, στο πλαίσιο του ρόλου του Ο.ΜΕ.∆.
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ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Οργανισµός, ο οποίος, σύµφωνα µε το ν 1876/1990,

είχε τακτικό πόρο εκ

ποσοστού 3% από τις ετήσιες εισφορές εσόδων της Εργατικής Εστίας, οικειοθελώς µε
απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, ζήτησε να µειωθεί το ποσοστό του πόρου αυτού
από 3 % σε 2 %, απόφαση η οποία συµπεριελήφθη στο αρθρ. 22 του Ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205
Τ.Α. 21/8/98) και ισχύει από 1/1/98 έως σήµερα. Η απόφαση αυτή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ήταν αποτέλεσµα της πάγιας αντίληψης που το διέπει, για την συµβολή του
Οργανισµού γενικότερα προς το κοινωνικό σύνολο.
Επιπλέον,

ουδέποτε

ζητήθηκε

οποιοδήποτε

ποσό

επιχορήγησης

από

τους

προϋπολογισµούς του Υπουργείου Εργασίας, µε γνώµονα την οικονοµική κατάσταση της
χώρας.
Οι προσφεύγοντες στις υπηρεσίες του Οργανισµού εις ουδεµία οικονοµική
επιβάρυνση υπόκεινται καθ’ όλη την διάρκεια των διαδικασιών Μεσολάβησης ή ∆ιαιτησίας.
Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές υπηρεσίες του Οργανισµού, οι οποίες παρέχονται δωρεάν
στους φορείς, όπως π.χ. οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι εκδόσεις που αφορούν την
Κωδικοποίηση των Συλλογικών ρυθµίσεων, τη νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων για
τον ν.1876/90, τον οδηγό για το θεσµικό πλαίσιό του, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα CD
των ανωτέρω εκδόσεων για την ηλεκτρονική χρήση τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο
πλαίσιο υλοποίησης των επιµορφωτικών - εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Οργανισµού,
πανελλαδικά κατά τα 18 έτη καθιέρωσής τους, συµµετείχαν 10.000 περίπου στελέχη και
εργαζόµενοι των επαγγελµατικών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων.
Επισηµαίνεται ότι, κάθε χρόνο, από της συστάσεώς του έως σήµερα, διενεργείται
στον Οργανισµό οικονοµικός διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές οι οποίοι
υποβάλλουν Έκθεση Ελέγχου προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χωρίς να έχει παρατηρηθεί το
παραµικρό πρόβληµα είτε στη διαχείριση των οικονοµικών, είτε στη νοµιµότητα των
διενεργηθεισών, όλα αυτά τα δεκαοκτώ (18) χρόνια, δαπανών - αµοιβών και αποζηµιώσεων.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια που διοίκησαν τον
Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας από τον Οκτώβριο του 1990 µέχρι σήµερα,
δηµιούργησαν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε να λειτουργεί ο Ο.ΜΕ.∆. µε ολιγοµελές
προσωπικό (20 εργαζόµενοι) και µε σεβασµό και διαφάνεια των χρηµάτων εργοδοτών και
εργαζοµένων.

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 και ∆ιαιτησίας
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