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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/114755/ΔΥΕΠ
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/8−4−2013 Απόφα−
σης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου
Οικονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ Α. 210) «Ορ−
γάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προ−
ϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογι−
σμού φορέων και άλλες διατάξεις»
β) του άρθρου 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α. 247) «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 4 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α. 241) «Δημοσιονομική
Διαχείριση και Ευθύνη»
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α. 98).
δ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.4141/2013.

2. Την αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/8−4−2013 Απόφασης του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
κών «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οικονομικών
ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών
Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 898/Β/15−4−2013).
3. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κλπ» (ΦΕΚ Α. 213)
4. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α. 144)
5. Την αριθμ. Υ.48/09−07−2012 (ΦΕΚ Β 2105) απόφαση
του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα−
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/8−4−2013 Από−
φαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οι−
κονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δη−
μοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)» ως εξής:
Από την κατηγορία «4. Υπηρεσίες και Σώματα Ελέγχου
και Επιθεώρησης» απαλείφεται ο υπό στοιχείο «δ) Σώμα
Επιθεωρητών Τυχερών Παιχνιδιών (της Α.Δ.Α. Επιτροπή
Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών)» φορέ−
ας, καθώς δεν εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητα του
Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ. 1272
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1056/2012 Από−
φασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρό−
που και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης
του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων
δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218 Α΄) «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και
εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων
χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της σύμβασης –
Πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής στα−
θερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του ν.
4021/2011, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οι−
κονομικών να ρυθμίζει, με απόφασή του, τον ειδικότερο
τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέλους
καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 16−12−2011 Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α΄) «Κατεπεί−
γοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού έτους 2011», που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Κύρωση της
Πράξης ……………… και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν.4047/2012,
με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου
53 του ν. 4021/2011.
5. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1056/2−3−2012 (ΦΕΚ 756 Β΄) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου
και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτα−
κτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων
επιφανειών (ΕΕ.Τ.Η.Δ.Ε.)».
6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη».
7. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της
απόφασης υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1056/2012 (ΦΕΚ 756 Β΄) από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Τα τρία πρώτα εδάφια της υποπαραγράφου 2.2 της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ΠΟΛ 1056/2012 από−
φασης Υπουργού Οικονομικών, τροποποιούνται ως εξής:
«2.2. Η ΔΗΛΕΔ, μετά την επεξεργασία των καταστά−
σεων των περ. 1.3. και 1.4. του άρθρου αυτού και τη
διασταύρωση του αριθμού παροχής που αναγράφεται
σε αυτές με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις
αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων (έντυπο Ε2), τις
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και το αρχείο αιτήσεων
επιδόματος θέρμανσης, δημιουργεί χρηματικούς κατα−
λόγους στο όνομα του κύριου ή επικαρπωτή του ακινή−
του, όπως προκύπτει μετά την πιο πάνω διασταύρωση,
και τους αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας
εισοδήματος των υπόχρεων.
Αν στις παραπάνω δηλώσεις δεν έχει δηλωθεί ο αριθ−
μός παροχής, η βεβαίωση γίνεται στο όνομα του κατα−
ναλωτή, όπως αυτό αναγράφεται στο αρχείο χρέωσης
της ΔΕΗ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία δεν
είναι γνωστά τα στοιχεία κυρίου ή επικαρπωτή και δεν
έχει συμπληρωθεί στα αρχεία της ΔΕΗ έγκυρος Α.Φ.Μ.,
η κατάσταση αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρ−
μοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο, για εύρεση
του υπόχρεου και βεβαίωση του φόρου.
Στις παροχές στις οποίες είχε αρχικά βεβαιωθεί ΕΕ−
ΤΗΔΕ έτους 2011, ενώ δεν βεβαιώθηκε ΕΕΤΗΔΕ έτους
2012, λόγω μηδενισμού των τετραγωνικών μέτρων των
ακινήτων της συγκεκριμένης παροχής, το ΕΕΤΗΔΕ έτους

2012 υπολογίζεται και βεβαιώνεται σύμφωνα με τα στοι−
χεία με τα οποία υπολογίστηκε αρχικά το ΕΕΤΗΔΕ το
έτος 2011. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν θα υπολογι−
στεί ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012 για όσες παροχές αφορούν
κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τα έγγραφα που
έχουν αποστείλει οι Δήμοι προς τη Διεύθυνση Φορο−
λογίας Κεφαλαίου.
Για όσες περιπτώσεις βεβαιωθεί ΕΕΤΗΔΕ ετών 2011
και 2012 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
μειωμένου συντελεστή ή απαλλαγής, εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρούσας.
Για τα έτη 2011 και 2012, για όσα ακίνητα δεν έχει
χρεωθεί το ΕΕΤΗΔΕ, γιατί θεωρήθηκαν δημόσια κτί−
σματα, η ΔΗΛΕΔ επεξεργάζεται τα στοιχεία που απο−
στέλλονται από τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου
και τα οφειλόμενα ποσά βεβαιώνονται στους υπόχρεους
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.
Για όσες παροχές υπολογίστηκε ΕΕΤΗΔΕ για τα έτη
2011 και 2012 και δεν χρεώθηκε από τη ΔΕΗ λόγω διακο−
πής της σύνδεσης, το οφειλόμενο ΕΕΤΗΔΕ βεβαιώνεται
σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.
Ταυτόχρονα με την αποστολή των ανωτέρω καταστά−
σεων, οι οποίες αποτελούν χρηματικούς καταλόγους, η
ΔΗΛΕΔ εκδίδει και αποστέλλει ειδοποιήσεις για την οφειλή
αυτή στον υπόχρεο, ενημερώνοντάς τον ταυτόχρονα για τις
επιπτώσεις της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 1943/100−320
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού του Εθνικού Θεάτρου.

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».
2. Την περ. 12, Υποπαράγραφος ΓΙ, Παράγραφος Γ του
ν. 4093/12 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο−
νομικής στρατηγικής 2013−2016 −επείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής του ν. 4046/12 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016».
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 2/85127/0022/22−11−2012 έγ−
γραφο του Υπουργείου Οικονομικών « Κοινοποίηση μι−
σθολογικών διατάξεων».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παραγρ. 1), 2 (παραγρ. 1)
και 10 (παραγρ. 1) του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α΄/1994)
«Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και
άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν, από το άρθρο 7
παραγρ. 21 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) «Θεσμοί
μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης», δια των
οποίων ορίζεται ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνι−
κό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
λειτουργούν σε δωδεκάωρη βάση και το άρθρο 11 του
Β.Δ. 748/1966.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 118/1997, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/25−6−2013) και το Π.Δ.
119/2013 (ΦΕΚ 153/25−6−2013).
7. Το γεγονός ότι η αιτούμενη υπερωριακή, νυχτερινή
και Κυριακών−Εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση κρίνε−
ται απαραίτητη λόγω της φύσης της λειτουργίας του
Εθνικού Θεάτρου με συνεχείς δοκιμές και παραστάσεις
από Τρίτη έως Κυριακή, πρωί και βράδυ και περιοδείες
στο εσωτερικό και εξωτερικό.
8. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την
ως άνω αποζημίωση, ύψους συνολικά 120.000,00 €, έχει
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προ−
ϋπολογισμού του Εθνικού Θεάτρου έτους 2014 (Φορέας
21/110 ΚΑΕ 2526), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε για το έτος 2014 την υπερωριακή, νυ−
κτερινή και κατά τις Κυριακές − εξαιρέσιμες ημέρες
απασχόληση, για ενενήντα τέσσερις (94) εργαζομένους
αορίστου χρόνου με βάση το Π.Δ. 164/2004, για ογδόντα
δύο (82) ορισμένου χρόνου και για επτά (7) μονίμους και
αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘΠΑ που έχουν
διατεθεί στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Θέατρο»,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες υπηρε−
σιακές του ανάγκες, ως εξής:
α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με
αμοιβή μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο το μήνα.
β) Την νυχτερινή εργασία με αμοιβή μέχρι ογδόντα
(80) ώρες το μήνα προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
κατά την εβδομάδα εργασίας και δεκαέξι (16) ώρες το
μήνα καθ' υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο.
γ) Την εργασία Κυριακών−Εξαιρέσιμων ημερών με
αμοιβή, μέχρι σαράντα (48) ώρες το μήνα προς συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής κατά εβδομάδα εργασίας
και δεκαέξι (16) ώρες το μήνα καθ' υπέρβαση αυτής,
ανά υπάλληλο.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
και μέχρι 31−12−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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και προσαρμογής του στις διατάξεις των άρθρων 14, 15,
16 και 17 του Ν.1876/1990, όπως αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 14 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄).
5. Το αριθμ. 594/03−10−2013 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο
κατωτέρω Κανονισμός Καταστάσεως των Μεσολαβη−
τών και Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και
Διαιτησίας, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Tο καθεστώς των Μεσολαβητών και των Διαιτητών,
τα δικαιώματα και oι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι
κανόνες και οι όροι άσκησης του λειτουργήματός τους
ρυθμίζονται από το νόμο, τον παρόντα Κανονισμό και τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. (Δ.Σ.).
Άρθρο 2
Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και Eιδικό Σώμα Διαιτητών

F
Αριθμ. 44746/Δ1.10008
(4)
Κανονισμός Καταστάσεως των Μεσολαβητών και Διαι−
τητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

1. Για την προσφορά υπηρεσιών μεσολάβησης και διαι−
τησίας συστήνονται στον Ο.ΜΕ.Δ. αυτοτελές Eιδικό Σώμα
Μεσολαβητών και αυτοτελές Eιδικό Σώμα Διαιτητών από
πρόσωπα που προσλαμβάνονται από τον Ο.ΜΕ.Δ..
2. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές ασκούν δημόσιο
λειτούργημα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δημοσίου
υπαλλήλου και απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Ο ανώτατος αριθμός των θέσεων των Μεσολαβητών
είναι είκοσι έξι (26) και των θέσεων των Διαιτητών είναι
δώδεκα (12). Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. αποφασίζει, κατά την κρίση
του και στο πλαίσιο του νόμου και του παρόντος Κανονι−
σμού, τον ακριβή αριθμό των θέσεων των Μεσολαβητών και
των Διαιτητών, που θα πληρώνονται με κάθε προκήρυξη.
4. Το Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών και το Ειδικό Σώμα
Διαιτητών συνέρχονται, από κοινού ή χωριστά, τουλάχι−
στον μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος για θέματα που
αφορούν την άσκηση του λειτουργήματος των μελών
τους και υποβάλλουν τις απόψεις τους στο Δ.Σ. του
Ο.ΜΕ.Δ. είτε αυτοβούλως είτε μετά από πρόσκληση
του Δ.Σ.. Συνέρχονται, επίσης, από κοινού τουλάχιστον
μια φορά κάθε ημερολογιακό έτος με το Δ.Σ. για να
συζητήσουν θέματα που αφορούν το λειτούργημα τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 3
Πρόσληψη Μεσολαβητών και Διαιτητών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. β της παρ.2 του άρθρου
18 του ν.1876/1990 (27/Α/8.3.1990).
2. Την αριθμ. 26687/Δ1.6149/07−08−2013 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας (ΦΕΚ 2124/Β/2013, με την οποία τροποποιήθηκε η
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. κατ’
εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).
3. Την ανάγκη τροποποίησης του Κανονισμού Κατα−
στάσεως των Μεσολαβητών και Διαιτητών του Οργα−
νισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 979/Β’/2001 με την αριθμ. 12636/2001 απόφαση

1. Η πρόσληψη των Μεσολαβητών και των Διαιτητών
γίνεται από τον Ο.ΜΕ.Δ. με σύμβαση ανεξάρτητων υπη−
ρεσιών, μετά από δημόσια προκήρυξη, με ομόφωνη από−
φαση των εννέα (9) μελών του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ., σύμφωνα
με το άρθρο 17 του ν. 1876/90 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 14 ν. 3899/2010, τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ..
2. Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.:
α) Αποφασίζει εάν η απασχόληση θα είναι αποκλει−
στική ή μη.
β) Καθορίζει το περιεχόμενο και τον τρόπο δημοσί−
ευσης της προκήρυξης.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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γ) Μελετά τους φακέλους των υποψηφίων.
δ) Καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη, εφόσον το
κρίνει απαραίτητο, και επιλέγει τους ικανότερους με
ομόφωνη απόφαση των εννέα (9) μελών του.
3. Η θητεία των Μεσολαβητών και των Διαιτητών εί−
ναι τριετής και η πρόσληψη τους πραγματοποιείται με
την κατάρτιση έγγραφης σύμβασης στην οποία ανα−
γράφεται, εκτός άλλων, εάν η απασχόληση θα είναι
αποκλειστική ή μη και ότι η διάρκεια της είναι τριετής,
όση και η διάρκεια της θητείας τους.
Άρθρο 4
Προσόντα και Ασυμβίβαστα των Μεσολαβητών και
των Διαιτητών
1. Οι Μεσολαβητές πρέπει:
α) Να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας
τους και εφόσον είναι άρρενες να έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές.
β) Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, νομικών ή οικο−
νομικών επιστημών ή συναφών σπουδών.
γ) Να έχουν πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε
θέματα εργασιακών σχέσεων.
2. Οι Διαιτητές πρέπει:
α) Να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους.
β) Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, νομικών ή οικονο−
μικών επιστημών ή συναφών σπουδών.
γ) Να έχουν δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέ−
ματα εργασιακών σχέσεων.
3. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές πρέπει:
α) Να μην είναι μέλη Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσε−
ων εργαζομένων και εργοδοτών.
β) Να μη βαρύνονται με πειθαρχικές ποινές από την
επαγγελματική, επιστημονική ή συνδικαλιστική τους
οργάνωση.
γ) Να μη βαρύνονται με πειθαρχικές ποινές από τον
Ο.ΜΕ.Δ., εάν παλαιότερα είχαν την ιδιότητα του Μεσο−
λαβητή ή Διαιτητή τούτου.
4. Κατά την επιλογή των Μεσολαβητών και Διαιτητών
αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία επίλυσης
συλλογικών διαφορών εργασίας, στην οργάνωση ερ−
γασιακών σχέσεων σε επιχειρήσεις και στη διεξαγωγή
συλλογικών διαπραγματεύσεων.
5. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές δεν πρέπει να
έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση σε ποινή
στερητική των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποια−
δήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή εν υπηρε−
σία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδο−
κία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, εγκλήματος κατά των ηθών, συκοφαντική
δυσφήμιση, ψευδορκία, ψευδή κατά μήνυση, λιποταξία,
εγκλήματα περί το νόμισμα και ψευδή υπεύθυνη δήλωση.
6. Δεν προσλαμβάνονται πρόσωπα τα οποία κατά την
κρίση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. εκπροσωπούν συμφέροντα
ιδιωτικών επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσε−
ων, του δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται (α) οι διορισμένοι σε
θέσεις πολιτικής φύσης στον κρατικό μηχανισμό, στο
δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με απόφαση
που έχει δημοσιευθεί στην ΕτΚ, (β) οι εν ενεργεία δημό−
σιοι υπάλληλοι, με εξαίρεση τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και
το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό Ινστιτούτων
και Οργανισμών του δημόσιου τομέα, (γ) οι Διευθυντές

προσωπικού σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και φορείς κάθε
είδους και φύσης.
7. Εάν τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 6 του παρό−
ντος άρθρου εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της θητείας
του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή, οδηγούν σε αναστολή
της ιδιότητας του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή για όσο
διαρκούν, εκτός από την απόκτηση της ιδιότητας του
μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου, η οποία οδηγεί σε άμε−
ση, αυτοδίκαιη και αζήμια απώλεια της ιδιότητας του
Μεσολαβητή ή του Διαιτητή.
8. Δεν επιλέγεται και δεν προσλαμβάνεται όποιος έχει
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα
ή για κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται
στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Ανανέωση της θητείας των Μεσολαβητών
και των Διαιτητών
1. Η θητεία και η σύμβαση του Μεσολαβητή και του Δι−
αιτητή μπορεί να ανανεωθεί με αιτιολογημένη, ομόφωνη
απόφαση των εννέα (9) μελών του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ., σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα σε Ειδικό Κανονισμό. Η ανανέωση
της θητείας μπορεί να συνδυάζεται με μεταβολή της
ιδιότητας του κρινόμενου από Μεσολαβητή σε Διαιτητή
και αντιθέτως. Η μεταβολή αυτή είναι δυνατή μόνον εάν
έχει προηγηθεί έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου
και εφόσον υπάρχει αντίστοιχη κενή θέση.
2. Η επανάκριση για την ανανέωση της θητείας βα−
σίζεται, τουλάχιστον, στην αξιολόγηση του έργου του
Μεσολαβητή και του Διαιτητή, των ικανοτήτων του, της
κατάρτισής του, της συμπεριφοράς του προς τα μέρη
και τους λοιπούς Μεσολαβητές και Διαιτητές. Επίσης,
λαμβάνονται υπόψη οι φάκελοι των υποθέσεων που
χειρίσθηκε, ο βαθμός ετοιμότητας και ανταπόκρισης
στην ανάληψη υποθέσεων, η παρακολούθηση εκπαι−
δευτικών προγραμμάτων που διοργανώνει ο Ο.ΜΕ.Δ.
και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο κατά
την άποψη του Δ.Σ..
Άρθρο 6
Αμοιβή των Μεσολαβητών και των Διαιτητών
1. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές δικαιούνται αμοι−
βής από τον Ο.ΜΕ.Δ. ανά υπόθεση.
2. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
του Ο.ΜΕ.Δ. και συναρτάται με το αντικείμενο της υπόθεσης.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. μπορεί να καθο−
ρίζονται κριτήρια πολυπλοκότητας που επαυξάνουν την
αμοιβή, τα οποία μπορεί να συντρέχουν και σωρευτικά.
Ενδεικτικά αναφερόμενα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:
α) πρώτη ρύθμιση για το θέμα,
β) μακροχρόνια διαδικασία με τη βούληση των μερών
και με αποδεδειγμένο το περιεχόμενο των εργασιών
κατά την κρίσιμη περίοδο,
γ) ρυθμίσεις σε περίοδο συγκρούσεων ή συγχωνεύ−
σεων εφόσον αυτές επιδρούν άμεσα στο χειρισμό και
τη ρύθμιση της υπόθεσης,
δ) υποθέσεις που περιλαμβάνουν κωδικοποίηση δια−
τάξεων εφόσον δεν έχει ήδη γίνει κωδικοποίηση από
τον Ο.ΜΕ.Δ.,
ε) δημιουργία νέων μισθολογίων ή μισθολογίων με
ενσωματώσεις ποσών ή ποσοστών,
στ) υποθέσεις μεγάλων Οργανισμών ή επιχειρήσεων
με ποικιλία συστημάτων και θεσμικών ρυθμίσεων, καθώς
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και ειδικών συμφωνητικών των μερών που τίθενται στην
διαδικασία της συλλογικής διαφοράς εργασίας.
ζ) δυσχερή νομικά ή οικονομικά ζητήματα.
4. Στη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους καταβάλλεται
στους Μεσολαβητές και στους Διαιτητές αποζημίωση
διαθεσιμότητας, το ύψος της οποίας καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ.. Ως «διαθεσιμότητα» νοείται η απαί−
τηση του Οργανισμού από τα μέλη των ειδικών σωμά−
των των Μεσολαβητών και Διαιτητών, πέραν του κύριου
έργου τους, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν
ενεργά στο εσωτερικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Οργανισμού, σε συναντήσεις με το Δ.Σ. του Οργανισμού
και τις διοικήσεις των φορέων των Κοινωνικών Εταίρων,
καθώς και σε συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων και
προβληματισμών σε καίρια νομικά και οικονομικά ζη−
τήματα. Με απόφαση του Δ.Σ. το ποσό αυτό μειώνεται
αναλόγως, λόγω μη ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις
διαθεσιμότητάς τους στο αντίστοιχο έτος.
5. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές, που μετακινούνται
στο εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό για λόγους
υπηρεσιακούς, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και απο−
ζημίωσης, στο ύψος που καθορίζεται με απόφαση του
Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ..
6. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές, οι οποίοι με από−
φαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Ο.ΜΕ.Δ. δύνανται να λαμβάνουν αποζημί−
ωση, της οποίας το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησής
της καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ..
Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής Μεσολαβητή,
Διαιτητή, Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας
1. Η διαδικασία επιλογής Μεσολαβητή, Διαιτητή και
Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς και των ανα−
πληρωτών τους, γίνεται σύμφωνα με το νόμο, τους
όρους του παρόντος Κανονισμού και τις αποφάσεις του
Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.. Η επιλογή γίνεται με συμφωνία των
μερών και, σε περίπτωση μη συμφωνίας, με κλήρωση.
Για το σκοπό αυτό, η Γραμματεία Μεσολάβησης και Δι−
αιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά την
υποβολή της αίτησης μεσολάβησης ή διαιτησίας, καλεί
τα μέρη να προσέλθουν στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην
Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί
εκεί, σε καθορισμένη ώρα.
2. Α. Διαδικασία επιλογής με συμφωνία των μερών
i. Τα μέρη έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν με γραπτή
συμφωνία τους το Μεσολαβητή ή το Διαιτητή, και τους
αναπληρωτές τους, από το Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών
και το Ειδικό Σώμα Διαιτητών. Ομοίως, έχουν την ευχέ−
ρεια να επιλέξουν με γραπτή συμφωνία τους τα μέλη
της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, και τους αναπλη−
ρωτές τους, και να επιλέξουν ένα από τα τακτικά μέλη
ως Πρόεδρο της και έναν ως αναπληρωτή του.
ii. Η συμφωνία κατατίθεται στη Γραμματεία Μεσολά−
βησης και Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. και ο Μεσολαβητής
ή ο Διαιτητής ή η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας που
ορίστηκαν καλούνται εγγράφως από τον Πρόεδρο του
Ο.ΜΕ.Δ. ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο του να αναλάβουν τα
καθήκοντά τους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από
τον ορισμό τους, υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό ανά−
ληψης. Συγχρόνως ενημερώνονται οι αναπληρωτές τους.
Β. Διαδικασία επιλογής με κλήρωση.
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i. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των μερών η επιλογή
γίνεται με κλήρωση. Στην περίπτωση επιλογής Τριμε−
λούς Επιτροπής Διαιτησίας επιλέγονται με κλήρωση
μόνον όσα μέλη δεν επελέγησαν με συμφωνία.
ii Η κλήρωση διενεργείται ενώπιον των παριστάμενων
και εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των μερών, του
Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζομένου από αυτόν
εκπροσώπου του και ενός υπαλλήλου του Ο.ΜΕ.Δ., που
ασκεί καθήκοντα γραμματέα.
iii. Η κλήρωση του Μεσολαβητή, του Διαιτητή, των
μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας γίνεται
μεταξύ όλων των Μεσολαβητών και όλων των Διαιτη−
τών. Από την κληρωτίδα αφαιρούνται i. τα ονόματα των
Μεσολαβητών και των Διαιτητών που υπέβαλαν αίτηση
αυτοεξαίρεσης η οποία έγινε δεκτή με απόφαση του
Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
10 του παρόντος, ii. σε περίπτωση δεύτερης (2ης) και
τρίτης (3ης) κλήρωσης τα ονόματα των Μεσολαβητών
και των Διαιτητών που κληρώθηκαν στην 1η και 2η κλή−
ρωση αντιστοίχως και δεν έγιναν αποδεκτοί από τα
μέρη σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω.
Β.1. Κλήρωση Μεσολαβητή ή Διαιτητή
i. Μετά την κλήρωση, ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ., ή ο
οριζόμενος από αυτόν εκπρόσωπός του, ρωτά χωριστά
καθένα από τα παριστάμενα μέρη, αν αποδέχονται αυ−
τόν που κληρώθηκε, αρχίζοντας από το μέρος εκείνο
που υπέβαλε την αίτηση μεσολάβησης ή διαιτησίας.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης, τα μέρη απο−
φασίζουν ποιος θα ρωτηθεί πρώτος και σε περίπτωση
διαφωνίας τους πραγματοποιείται κλήρωση. Αν κάποιο
από τα μέρη δηλώσει ότι δεν αποδέχεται τον κληρωθέ−
ντα, η κλήρωση επαναλαμβάνεται αφού αφαιρεθεί από
την κληρωτίδα το όνομα τούτου.
ii. Μετά τη δεύτερη κλήρωση, ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ.,
ή ο οριζόμενος από αυτόν εκπρόσωπός του, ρωτά το
μέρος που δεν απέκλεισε αυτόν που κληρώθηκε στην
πρώτη κλήρωση, αν αποδέχεται αυτόν που κληρώθηκε
στη δεύτερη κλήρωση. Αν το μέρος αυτό δηλώσει ότι
δεν αποδέχεται, η κλήρωση επαναλαμβάνεται για τρίτη
φορά, αφού αφαιρεθεί από την κληρωτίδα και το όνο−
μα τούτου. Το αποτέλεσμα της τρίτης κλήρωσης είναι
δεσμευτικό για τα μέρη.
iii. Στη συνέχεια με την ίδια διαδικασία γίνεται και η
κλήρωση του αναπληρωτή του Μεσολαβητή ή του Διαι−
τητή, αφού αφαιρεθεί από την κληρωτίδα το όνομα του
Μεσολαβητή ή του Διαιτητή που επελέγη ως τακτικός.
iv. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρω−
σης συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται η
ημερομηνία, τα ονόματα των εκπροσώπων των μερών
που παραβρέθηκαν κατά την κλήρωση, τα ονόματα των
Μεσολαβητών και Διαιτητών που κληρώθηκαν ως τακτι−
κοί και τα ονόματα των αναπληρωτών τους. Εάν έγιναν
περισσότερες κληρώσεις, είτε για τον τακτικό είτε για
τον αναπληρωτή του, αναγράφονται τα ονόματα αυτών
που κληρώθηκαν σε κάθε κλήρωση και το μέρος που
δεν τα αποδέχθηκε. Το πρακτικό υπογράφεται από τους
εκπροσώπους των μερών, τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., ή
τον οριζόμενο από αυτόν εκπρόσωπό του, τον/την γραμ−
ματέα, ενημερώνονται αμελλητί οι τελικώς κληρωθέντες
τακτικός Μεσολαβητής ή Διαιτητής και ο αναπληρωτής
τους και ο τακτικός καλείται, εγγράφως από τον Πρό−
εδρο του Ο.ΜΕ.Δ. ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο του, να
αναλάβει τα καθήκοντα του εντός πέντε (5) εργασίμων
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ημερών από τον ορισμό του, υπογράφοντας το σχετικό
πρακτικό ανάληψης.
Β.2. Κλήρωση μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαι−
τησίας και ορισμός του Προέδρου της
i. Η κλήρωση γίνεται χωριστά για καθένα από τα τρία
μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις Β iii, Β.1.i, ii και iii της
παρ. 2 του άρθρου τούτου.
ii. Στη συνέχεια γίνεται η κλήρωση χωριστά για τον
αναπληρωτή κάθε τακτικού μέλους, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στις περιπτώσεις Β iii, Β.1.i, ii και iii της παρ.
2 του άρθρου τούτου. Στην κληρωτίδα περιέχονται τα
ονόματα των διαιτητών για τους οποίους είχε ασκη−
θεί δικαίωμα αρνησικυρίας για την ανάδειξη τους ως
τακτικών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας,
αφαιρούνται, όμως, τα ονόματα των διαιτητών που επε−
λέγησαν ως τακτικά μέλη.
iii. Στη συνέχεια, επιλέγεται ως Πρόεδρος της Τριμε−
λούς Επιτροπής Διαιτησίας ένα από τα τακτικά μέλη
της. Η επιλογή γίνεται με γραπτή συμφωνία των εξουσι−
οδοτημένων εκπροσώπων των μερών και σε περίπτωση
μη συμφωνίας, με κλήρωση μεταξύ των τριών τακτικών
μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας χωρίς δι−
καίωμα αρνησικυρίας των μερών. Ακολουθεί η επιλογή
του αναπληρωτή του Προέδρου μεταξύ των λοιπών δύο
τακτικών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, η
οποία γίνεται, ομοίως με συμφωνία των εξουσιοδοτη−
μένων εκπροσώπων των μερών, και σε περίπτωση μη
συμφωνίας με κλήρωση μεταξύ τους χωρίς δικαίωμα
αρνησικυρίας των μερών.
iv. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρω−
σης συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται η
ημερομηνία, τα ονόματα των εκπροσώπων των μερών
που παραβρέθηκαν κατά την κλήρωση, τα ονόματα των
τακτικών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας
και τα ονόματα των αναπληρωτών τους. Εάν έγιναν
περισσότερες κληρώσεις, είτε για έναν ή περισσότερους
από τους τακτικούς είτε για έναν ή περισσότερους από
τους αναπληρωτές τους, αναγράφονται τα ονόματα
αυτών που κληρώθηκαν σε κάθε κλήρωση και το μέρος
που δεν τα αποδέχθηκε. Αναγράφονται, επίσης, το όνο−
μα του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας,
και το εάν επελέγη με συμφωνία ή κλήρωση, το όνομα
του αναπληρωτή του και το εάν επελέγη με συμφωνία
ή κλήρωση. Το πρακτικό υπογράφεται από τους πα−
ριστάμενους εκπροσώπους των μερών, τον Πρόεδρο
του Ο.ΜΕ.Δ., ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρό−
σωπο του, τη γραμματέα, ενημερώνονται αμελλητί οι
τελικώς κληρωθέντες ως τακτικά μέλη της Τριμελούς
Επιτροπής Διαιτησίας και καλούνται, εγγράφως από
τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ. ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο
του, να αναλάβουν τα καθήκοντα τους εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από τον ορισμό τους, υπογράφοντας
το σχετικό πρακτικό ανάληψης. Συγχρόνως ενημερώ−
νεται το τακτικό μέλος που επελέγη ως Πρόεδρος για
την επιλογή του αυτή, το τακτικό μέλος που επελέγη
ως αναπληρωτής του για την επιλογή του αυτή, και οι
αναπληρωτές των τακτικών μελών.
Γ. Επανάληψη επιλογής
Σε περίπτωση που δηλώσουν αδυναμία ανάληψης των
καθηκόντων τους τόσο ο τακτικός Μεσολαβητής ή Διαιτη−
τής όσο και ο αναπληρωτής τους, η διαδικασία επιλογής
επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση Τριμελούς Επιτροπής

Διαιτησίας, εάν δηλώσουν αδυναμία ανάληψης των κα−
θηκόντων τους τόσο το τακτικό μέλος της Τριμελούς
Επιτροπής Διαιτησίας όσο και ο αναπληρωτής του, επανα−
λαμβάνεται η διαδικασία γι’ αυτούς, ώστε να είναι εφικτή
η συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας.
Άρθρο 8
Διαδικασία Μεσολάβησης
1. Ο Μεσολαβητής οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντά
του το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από τον ορισμό του υπογράφοντας πρακτικό ανάληψης
καθηκόντων το οποίο καταθέτει στον Ο.ΜΕ.Δ..
2. Ο Μεσολαβητής καλεί τα μέρη σε συζητήσεις, προ−
βαίνει σε κατ’ ιδίαν ακρόαση των μερών, σε εξέταση της
οικονομικής κατάστασης και της εξέλιξης της ανταγω−
νιστικότητας, της παραγωγικής δραστηριότητας στην
οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, σε εξετάσεις
προσώπων και σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική με τους
όρους εργασίας, συνεπικουρούμενος από έναν ή περισ−
σότερους πραγματογνώμονες της επιλογής του, από
τους συνεργαζόμενους με τον Οργανισμό.
3. Η εργατική πλευρά δικαιούται να αξιώσει από την
εργοδοτική πλήρη και ακριβή πληροφόρηση καθώς
και την παροχή όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία
για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων των υπό
συζήτηση θεμάτων και αναφέρονται στην οικονομική
κατάσταση, την οικονομική πολιτική και την πολιτική προ−
σωπικού της επιχείρησης. Οι διατάξεις των παραγράφων
4, 5 και 6 του άρθρου 13 του ν. 1767/1988 εφαρμόζονται
ανάλογα στην περίπτωση του άρθρου αυτού. Οι δη−
μόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις
αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν τις εξελίξεις της
Εθνικής Οικονομίας καθώς και στοιχεία για τους τομείς
απασχόλησης, τιμών και μισθών.
4. Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέσα
σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την
επομένη της ημέρας ανάληψης των καθηκόντων του
Μεσολαβητή, ο Μεσολαβητής έχει δικαίωμα να υπο−
βάλλει σε αυτά δική του πρόταση την οποία κοινοποιεί
ταυτόχρονα στον Ο.ΜΕ.Δ..
5. Αν τα μέρη δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την
αποδοχή της πρότασης του Μεσολαβητή μέσα σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, θεω−
ρείται ότι την απέρριψαν. Η αποδοχή ή η απόρριψη της
πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο μέρος. Η πρόταση
του Μεσολαβητή είναι δυνατόν να δημοσιεύεται από
αυτόν στον ημερήσιο ή/και στον περιοδικό τύπο.
6. Εφόσον η πρόταση γίνεται δεκτή, ο Μεσολαβητής
καλεί τα μέρη για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης
εργασίας.
7. Με την ολοκλήρωση της υπόθεσης, ο Μεσολαβητής
υποχρεούται να υποβάλει στη Γραμματεία Μεσολάβησης
και Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. τον πλήρη φάκελο της υπό−
θεσης, καθώς και αναλυτική έκθεση για την εξέλιξή της.
Άρθρο 9
Διαδικασία Διαιτησίας
1. Ο Διαιτητής και η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας
οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους το αργότε−
ρο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό
τους. Η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας
λαμβάνεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.
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2. Ο Διαιτητής μελετά όλα τα στοιχεία και πορίσματα,
που συγκεντρώθηκαν στα στάδιο της μεσολάβησης, την
οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνι−
στικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, στην
οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, και έχει τα
ίδια δικαιώματα με τον Μεσολαβητή. Το ίδιο ισχύει και
για την Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας.
3. Η απόφαση της διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλο−
γική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επομένη της
υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση.
4. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) ερ−
γάσιμες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων
του Διαιτητή ή της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας,
αν προηγήθηκε μεσολάβηση, και σε διάστημα τριάντα
(30) εργάσιμων ημερών, αν δεν προηγήθηκε.
Άρθρο 10
Κώδικας Δεοντολογίας των Μεσολαβητών
και των Διαιτητών
1. Oι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές οφείλουν να παρέ−
χουν τις υπηρεσίες τους με βάση τις αρχές της ορθής
κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας,
και έχουν υποχρέωση να τηρούν τον παρόντα Κώδικα
Δεοντολογίας και κάθε άλλο Κώδικα και Κανονισμό
του Οργανισμού.
2. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές κατά τη διάρκεια
της θητείας τους δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν
υποθέσεις μεσολάβησης ή διαιτησίας επί εργατικών
διαφορών εκτός από αυτές που αναλαμβάνουν μέσω
του Ο.ΜΕ.Δ..
3. Οι Μεσολαβητές και οι Διαιτητές έχουν τις ακό−
λουθες υποχρεώσεις:
α) Να διαφυλάσσουν και προάγουν το κύρος, την αξι−
οπιστία και γενικά τα συμφέροντα του Ο.ΜΕ.Δ.
β) Να εκτελούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικό−
τητα, συνέπεια και επιμέλεια.
γ) Να τηρούν και να επιδεικνύουν ανεξαρτησία, ορθή
κρίση, αμεροληψία και ισότιμη συμπεριφορά προς τα μέρη.
δ) Να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις χωρίς παρέλκυση
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και στις προθεσμίες
του νόμου.
ε) Να αναπτύσσουν την αναγκαία πρωτοβουλία κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να τηρούν τους
Κανόνες που θεσπίζει το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ..
στ) Να αποφεύγουν αυθαίρετες κρίσεις και οι μεν
Μεσολαβητές να διατυπώνουν και οι δε Διαιτητές να
εκδίδουν πλήρως αιτιολογημένες και επιστημονικά τεκ−
μηριωμένες προτάσεις και αποφάσεις αντίστοιχα.
ζ) Να τηρούν εχεμύθεια σε σχέση με όσα πληροφο−
ρούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
η) Να επιδεικνύουν πλήρη ετοιμότητα για την ανάληψη
των καθηκόντων τους και την παρακολούθηση του εκπαι−
δευτικού και επιμορφωτικού προγράμματος του Ο.ΜΕ.Δ..
θ) Να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και
κάθε άλλη διαδικασία και δραστηριότητα εκπαίδευσης
ή επιμόρφωσης που αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ.
ι) Να παρακολουθούν, να ενημερώνονται και να μελε−
τούν τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις, στις συν−
δικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και των
εργοδοτών, καθώς και σε θέματα των επιχειρήσεων.
ια) Να τηρούν πλήρη στοιχεία και να υποβάλλουν στον
Οργανισμό τους φακέλους των υποθέσεων που αναλαμ−
βάνουν. Επίσης, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους

47351

να υποβάλλουν προς το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. εμπεριστατω−
μένες εκθέσεις σχετικά με τις υποθέσεις που κάθε ένας
από αυτούς χειρίστηκε, τα προβλήματα που αντιμετώ−
πισε, τις προτάσεις που υπέβαλε, τις αποφάσεις που
εξέδωσε, την εξέλιξη της κάθε υπόθεσης, την εμπειρία
που απέκτησε καθώς και τις τυχόν παρατηρήσεις του.
ιβ) Να μην δέχονται παροχές ή οποιαδήποτε υλική
εύνοια από οποιοδήποτε από τα μέρη της συλλογικής
διαφοράς.
ιγ) Να διαφυλάσσουν το κύρος των συναδέλφων τους
αποφεύγοντας κρίσεις και σχόλια για το έργο τους.
Επίσης, να αποφεύγουν κάθε αθέμιτο μέσο ή δραστη−
ριότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν την προτίμηση
των μερών έναντι άλλων συναδέλφων τους για την
ανάληψη υποθέσεων.
ιδ) Να μετέχουν στις συνελεύσεις του Ειδικού Σώμα−
τος Μεσολαβητών και του Ειδικού Σώματος Διαιτητών
και στις κοινές συνελεύσεις τούτων με το Δ.Σ., οι οποίες
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του
παρόντος Κανονισμού.
ιε) Να δηλώνουν εγγράφως τα ασυμβίβαστα του άρ−
θρου 4 παράγραφος 6 του παρόντος αμέσως μόλις
ανακύψουν αυτά.
ιστ) Να ζητούν την εξαίρεσή τους από το χειρισμό
της υπόθεσης είτε επειδή εξαρτούν άμεσο συμφέρον
από την έκβαση της είτε επειδή λόγω ειδικών συνθηκών
κρίνουν ότι στη συγκεκριμένη διαφορά δεν μπορούν
να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικότητα
και ανεξαρτησία. Να ζητούν την εξαίρεση τους σε πε−
ρίπτωση που η υπόθεση υποστηρίζεται από δικηγόρο
που συστεγάζεται ή συνεργάζεται μ’ αυτόν ή είναι μέλος
της ίδιας δικηγορικής εταιρίας. Το προηγούμενο εδάφιο
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν ο Μεσολαβητής ή ο
Διαιτητής έχει ιδιότητα άλλη από αυτή του δικηγόρου
και την υπόθεση υποστηρίζει πρόσωπο που συστεγά−
ζεται ή συνεργάζεται μ’ αυτόν ή είναι μέλος της ίδιας
εταιρίας συμβούλων. Η αίτηση αυτοεξαίρεσης υποβάλ−
λεται αμέσως μόλις αναφανεί το κώλυμα και επ’ αυτής
αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ..
ιζ) Να ζητούν την εξαίρεσή τους από την κλήρωση
όταν η υπόθεση συνδέεται με τον εντολέα τους καθ’
οιονδήποτε τρόπο, οι Μεσολαβητές και Διαιτητές που
είναι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία ή διαρκή συνεργα−
σία, οι οικονομικοί σύμβουλοι και οι κάθε άλλου είδους
σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία ή διαρκή συνεργασία,. Εάν
ο εντολέας τους είναι επιχείρηση, η απαγόρευση ισχύει
και για τις μητρικές και θυγατρικές επιχειρήσεις του
εντολέα, καθώς και για τις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.
ιη) Να μην αναλαμβάνουν δικηγορικές υποθέσεις των
μερών των οποίων χειρίσθηκαν υπόθεση στο στάδιο της
μεσολάβησης ή/και της διαιτησίας, ανεξάρτητα από την
εξέλιξη της, καθ΄ όλη τη διάρκεια του υπολοίπου της
τρέχουσας θητείας τους στον Ο.ΜΕ.Δ. και σε κάθε περί−
πτωση πριν την πάροδο δύο ετών από την ανάληψη της
συγκεκριμένης υπόθεσης μεσολάβησης ή/και διαιτησίας.
ιθ) Να μην αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών κάθε
είδους και κάθε επιστημονικής ειδικότητας προς τα
μέρη που έχουν προσφύγει στον Ο.ΜΕ.Δ. για υπηρε−
σίες μεσολάβησης ή διαιτησίας, όπως γνωμοδοτήσεις,
υποστήριξη μερών παροχή δικηγορικών υπηρεσιών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους για όσο χρο−
νικό διάστημα η υπόθεση είναι εκκρεμής στον Ο.ΜΕ.Δ.
καθώς και για όσο χρόνο είναι εκκρεμής σε δικαστήριο
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υπόθεση που αφορά το κύρος σ.σ.ε. ή δ.α. και μέχρι να
καταστεί αμετάκλητη η απόφαση. Ο ως άνω χρονικός
περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα αν την υπόθεση χειρί−
ζεται ο ίδιος ή άλλος Μεσολαβητής ή Διαιτητής.
κ) Να τηρούν τους όρους της σύμβασής τους, το νόμο,
τον παρόντα Κανονισμό και τους λοιπούς Κανονισμούς
και Κώδικες του Οργανισμού που τους αφορούν.
Άρθρο 11
Πειθαρχικά αδικήματα − Πειθαρχική διαδικασία
1. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη που παραβιάζει
τον νόμο, τον παρόντα Κανονισμό και τους λοιπούς
Κανονισμούς και Κώδικες του Οργανισμού που τους
αφορούν αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.
2. Το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. χωρίς καθυστέρηση:
α. εξετάζει τα πειθαρχικά αδικήματα των Μεσολαβη−
τών και των Διαιτητών είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά
από γραπτή αναφορά οποιουδήποτε.
β. ορίζει από τα μέλη του, εισηγητή ή εισηγητές, που
υποβάλλουν γραπτή εισήγηση.
γ. καλεί εγγράφως και επί αποδείξει το Μεσολαβητή
ή το Διαιτητή, κατά του οποίου κινείται πειθαρχική δι−
αδικασία, να δώσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών
εξηγήσεις ενώπιόν του σε καθορισμένη ημέρα και ώρα
και να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο διαθέτει σχε−
τικά με την εξεταζόμενη πράξη ή παράλειψή του.
δ. κατά τη συζήτηση της υπόθεσης μελετά την εισή−
γηση του εισηγητή ή των εισηγητών, εξετάζει μάρτυ−
ρες, έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να
διατάσσει πραγματογνωμοσύνη και ο,τιδήποτε άλλο
θεωρεί αναγκαίο για την εκτίμησή της.
ε. εκδίδει την απόφαση του εντός σαράντα πέντε (45)
εργάσιμων ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης και
την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο άμεσα.
Άρθρο 12
Πειθαρχικές Ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) Προφορική ή γραπτή παρατήρηση.
β) Προσωρινή αναστολή της σχέσης ανεξαρτήτων
υπηρεσιών μέχρι έξι (6) μήνες.

γ) Οριστική διακοπή της σχέσης ανεξαρτήτων υπη−
ρεσιών.
2. α) Η πειθαρχική ποινή αντιστοιχεί στη βαρύτητα του
πειθαρχικού αδικήματος, και στο βαθμό υπαιτιότητας
του Μεσολαβητή ή του Διαιτητή. Η υποτροπή στο ίδιο
ή άλλο πειθαρχικό αδίκημα συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυ−
ντική περίσταση.
β) Η ποινή της προφορικής ή γραπτής παρατήρησης
επιβάλλεται με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον θε−
τικών ψήφων.
γ) Η ποινή της προσωρινής αναστολής της σχέσης
ανεξαρτήτων υπηρεσιών επιβάλλεται με πλειοψηφία
έξι (6) τουλάχιστον θετικών ψήφων.
δ) Η ποινή της οριστικής διακοπής της σχέσης ανε−
ξαρτήτων υπηρεσιών επιβάλλεται με πλειοψηφία οκτώ
(8) τουλάχιστον θετικών ψήφων και υλοποιείται με κα−
ταγγελία της σχέσης.
3. Στον Ο.ΜΕ.Δ. τηρείται βιβλίο, όπου καταγράφονται
οι πειθαρχικές ποινές, γίνεται σύντομη περιγραφή του
πειθαρχικού αδικήματος και της απόφασης του Δ.Σ.
του Ο.ΜΕ.Δ. με αναφορά στη γνώμη της πλειοψηφίας
και της μειοψηφίας.
Άρθρο 13
Τελικές Διατάξεις
1. Με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. του
Ο.ΜΕ.Δ. μπορεί να τροποποιείται ο παρών Κανονισμός.
Σε περίπτωση μερικής αναθεώρησης ή τροποποίησης
του Κανονισμού επανεκδίδεται νέος σε ενιαίο κείμενο
που περιλαμβάνει και τις αναθεωρημένες διατάξεις.
2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη
δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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