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Οκτώβριος  2014 
 

 
Τρο�ο�οίηση των διαδικασιών µεσολάβησης και διαιτησίας µετά την αριθ. 2307/2014 

α�όφαση του Συµβουλίου της Ε�ικρατείας 
 

Με το τέταρτο άρθρο του ρόσφατου ν. 4303/2014 τροοοιήθηκε το άρθρο 15 (Μεσολάβηση) 
και εανήλθαν σε ισχύ οι ρυθµίσεις του άρθρου 16 (∆ιαιτησία) του ν. 1876/1990, σύµφωνα µε την 
αριθ. 2307/2014 αόφαση του Συµβουλίου της Εικρατείας. Θυµίζουµε ότι µε την 
ροαναφερόµενη αόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Εικρατείας κρίθηκε ότι οι 
ρυθµίσεις της αριθ. 6/2012 Πράξης Υουργικού Συµβουλίου ροσκρούουν στο άρθρο 22 αρ. 2 
του Συντάγµατος και, ως εκ τούτου, είναι άκυρες (βλ. ιο αναλυτικά το Newsletter Ιουνίου 
2014). 
 
Ειδικότερα, το τέταρτο άρθρο του ν. 4303/2014 εέφερε τις ακόλουθες µεταβολές στις διαδικασίες 
της µεσολάβησης και της διαιτησίας ενώιον του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας:  
 
1. Μεσολάβηση: α) οι ροτάσεις και οι αντιροτάσεις των µερών για την κατάρτιση 

συλλογικής σύµβασης εργασίας καταχωρούνται αό τον Μεσολαβητή σε ένα συνοτικό 

ρακτικό Μεσολάβησης, β) η ροθεσµία των είκοσι εργάσιµων ηµερών, εντός των οοίων τα 

µέρη µορούν να καταλήξουν σε συµφωνία, δύναται να αραταθεί µε κοινή συµφωνία των 

µερών και γ) η ρόταση του Μεσολαβητή ρέει να είναι αιτιολογηµένη, αναφέροντας τα 

µέρη, ου θα δεσµεύονται αό την ροτεινόµενη συλλογική σύµβαση εργασίας, τα θέµατα 

ου τέθηκαν σε διαραγµάτευση, τα στοιχεία, µε τα οοία τεκµηριώθηκαν οι ροτάσεις και 

οι αντιροτάσεις των µερών, τα ζητήµατα στα οοία ειτεύχθηκε συµφωνία και τα 

ζητήµατα, για τα οοία διατηρήθηκε η διαφωνία, τεκµηριώνοντας την ρότασή του για την 

είλυσή τους, καθώς και όλους τους όρους της ροτεινόµενης συλλογικής σύµβασης 

εργασίας, χωρίς αραοµές σε άλλες ρυθµίσεις. 

 
2. ∆ιαιτησία: α) εανέρχεται το δικαίωµα για µονοµερή ροσφυγή στη διαιτησία αό 

οοιοδήοτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µεσολάβηση, καθώς και αό 

οοιοδήοτε µέρος µετά την υοβολή της ρότασης µεσολάβησης, β) εφόσον τα µέρη 

ροσφεύγουν µονοµερώς στη διαιτησία, η τελευταία διεξάγεται αό Τριµελή Ειτροή 

∆ιαιτησίας, γ) η διαιτητική αόφαση ρέει να εριέχει λήρη και αιτιολογηµένη 

αιτιολογία σχετικά µε τους όρους, ου τίθενται σε αυτήν, οι οοίοι δεν µορούν να έρχονται 

σε αντίθεση ή να τροοοιούν ροβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας, δ) οι κανονιστικοί όροι 

της διαιτητικής αόφασης θα ρέει να αναφέρονται ρητά, χωρίς αραοµές σε άλλες 

ρυθµίσεις, ε) σε βάρος της διαιτητικής αόφασης µορεί να ασκηθεί έφεση ενώιον της 

∆ευτεροβάθµιας Ειτροής  ∆ιαιτησίας (ααρτίζεται αό δύο µέλη του ΟΜΕ∆, έναν 
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Σύµβουλο της Εικρατείας, έναν Αρεοαγίτη και έναν Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου 

του Κράτους) εντός ροθεσµίας δέκα ηµερών αό την είδοση της αόφασης στα µέρη, η 

οοία έχει ανασταλτικό εριεχόµενο, ου διαρκεί µέχρι και την έκδοση της αόφασης εί 

της έφεσης, στ) Σε βάρος της αόφασης της  ∆ευτεροβάθµιας Ειτροής ∆ιαιτησίας µορεί 

να ασκηθεί αγωγή ενώιον του Εφετείου εντός ροθεσµίας δέκα ηµερών αό την είδοση 

της αόφασης στα µέρη και ζ) εφόσον δεν ασκήθηκε έφεση σε βάρος της διαιτητικής 

αόφασης, τα µέρη µορούν να ασκήσουν αγωγή ενώιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης εντός ροθεσµίας δέκα ηµερών αό την άροδο της ροθεσµίας για την 

άσκηση έφεσης ενώιον της  ∆ευτεροβάθµιας Ειτροής  ∆ιαιτησίας. Η ρωτόδικη αόφαση 

µορεί να ροσβληθεί µε έφεση εντός ροθεσµίας δεκαέντε ηµερών αό την είδοση της 

ρωτόδικης αόφασης.   

 
Οι ροαναφερόµενες νέες ρυθµίσεις καταλαµβάνουν, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του ν. 
4303/2014 και τις εκκρεµείς υοθέσεις ενώιον του ΟΜΕ∆, καθώς και τις διαιτητικές αοφάσεις, 
ου κοινοοιήθηκαν στα µέρη µετά την έκδοση της αριθ. 2307/2014 αόφασης του Συµβουλίου 
της Εικρατείας, σε βάρος των οοίων µορεί να ασκηθεί έφεση ενώιον της ∆ευτεροβάθµιας 
Ειτροής ∆ιαιτησίας εντός ροθεσµίας δέκα ηµερών αό τη δηµοσίευση του νόµου.     
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Το λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας. 
 
 
 
 

 
 

Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αραάνω newsletter,  δεν αοτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε 
υοκρύτουν σχέση δικηγόρου-ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του αραλήτη. Oι ληροφορίες είναι γενικές και έχουν 
αοκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη 
χρήση των αρεχοµένων ληροφοριών αό τον αραλήτη. Εάν δεν ειθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε 
µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr 


