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Τροοοίηση των διαδικασιών µεσολάβησης και διαιτησίας µετά την αριθ. 2307/2014
αόφαση του Συµβουλίου της Εικρατείας
Με το τέταρτο άρθρο του ρόσφατου ν. 4303/2014 τρο ο οιήθηκε το άρθρο 15 (Μεσολάβηση)
και ε ανήλθαν σε ισχύ οι ρυθµίσεις του άρθρου 16 (∆ιαιτησία) του ν. 1876/1990, σύµφωνα µε την
αριθ. 2307/2014 α όφαση του Συµβουλίου της Ε ικρατείας. Θυµίζουµε ότι µε την
ροαναφερόµενη α όφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Ε ικρατείας κρίθηκε ότι οι
ρυθµίσεις της αριθ. 6/2012 Πράξης Υ ουργικού 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 ε έφερε τις ακόλουθες µεταβολές στις διαδικασίες
της µεσολάβησης και της διαιτησίας ενώ ιον του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας:
1.

Μεσολάβηση: α) οι ροτάσεις και οι αντι ροτάσεις των µερών για την κατάρτιση
συλλογικής σύµβασης εργασίας καταχωρούνται α ό τον Μεσολαβητή σε ένα συνο τικό
ρακτικό Μεσολάβησης, β) η ροθεσµία των είκοσι εργάσιµων ηµερών, εντός των ο οίων τα
µέρη µ ορούν να καταλήξουν σε συµφωνία, δύναται να αραταθεί µε κοινή συµφωνία των
µερών και γ) η ρόταση του Μεσολαβητή ρέ ει να είναι αιτιολογηµένη, αναφέροντας τα
µέρη, ου θα δεσµεύονται α ό την ροτεινόµενη συλλογική σύµβαση εργασίας, τα θέµατα
ου τέθηκαν σε δια ραγµάτευση, τα στοιχεία, µε τα ο οία τεκµηριώθηκαν οι ροτάσεις και
οι αντι ροτάσεις των µερών, τα ζητήµατα στα ο οία ε ιτεύχθηκε συµφωνία και τα
ζητήµατα, για τα ο οία διατηρήθηκε η διαφωνία, τεκµηριώνοντας την ρότασή του για την
ε ίλυσή τους, καθώς και όλους τους όρους της ροτεινόµενης συλλογικής σύµβασης
εργασίας, χωρίς αρα οµ ές σε άλλες ρυθµίσεις.

2.

∆ιαιτησία: α) ε ανέρχεται το δικαίωµα για µονοµερή ροσφυγή στη διαιτησία α ό
ο οιοδή οτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µεσολάβηση, καθώς και α ό
ο οιοδή οτε µέρος µετά την υ οβολή της ρότασης µεσολάβησης, β) εφόσον τα µέρη
ροσφεύγουν µονοµερώς στη διαιτησία, η τελευταία διεξάγεται α ό Τριµελή Ε ιτρο ή
∆ιαιτησίας, γ) η διαιτητική α όφαση ρέ ει να εριέχει λήρη και αιτιολογηµένη
αιτιολογία σχετικά µε τους όρους, ου τίθενται σε αυτήν, οι ο οίοι δεν µ ορούν να έρχονται
σε αντίθεση ή να τρο ο οιούν ροβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας, δ) οι κανονιστικοί όροι
της διαιτητικής α όφασης θα ρέ ει να αναφέρονται ρητά, χωρίς αρα οµ ές σε άλλες
ρυθµίσεις, ε) σε βάρος της διαιτητικής α όφασης µ ορεί να ασκηθεί έφεση ενώ ιον της
∆ευτεροβάθµιας Ε ιτρο ής ∆ιαιτησίας (α αρτίζεται α ό δύο µέλη του ΟΜΕ∆, έναν
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Σύµβουλο της Ε ικρατείας, έναν Αρεο αγίτη και έναν Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους) εντός ροθεσµίας δέκα ηµερών α ό την ε ίδοση της α όφασης στα µέρη, η
ο οία έχει ανασταλτικό εριεχόµενο, ου διαρκεί µέχρι και την έκδοση της α όφασης ε ί
της έφεσης, στ) Σε βάρος της α όφασης της ∆ευτεροβάθµιας Ε ιτρο ής ∆ιαιτησίας µ ορεί
να ασκηθεί αγωγή ενώ ιον του Εφετείου εντός ροθεσµίας δέκα ηµερών α ό την ε ίδοση
της α όφασης στα µέρη και ζ) εφόσον δεν ασκήθηκε έφεση σε βάρος της διαιτητικής
α όφασης, τα µέρη µ ορούν να ασκήσουν αγωγή ενώ ιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης εντός ροθεσµίας δέκα ηµερών α ό την άροδο της ροθεσµίας για την
άσκηση έφεσης ενώ ιον της ∆ευτεροβάθµιας Ε ιτρο ής ∆ιαιτησίας. Η ρωτόδικη α όφαση
µ ορεί να ροσβληθεί µε έφεση εντός ροθεσµίας δεκα έντε ηµερών α ό την ε ίδοση της
ρωτόδικης α όφασης.
Οι ροαναφερόµενες νέες ρυθµίσεις καταλαµβάνουν, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του ν.
4303/2014 και τις εκκρεµείς υ οθέσεις ενώ ιον του ΟΜΕ∆, καθώς και τις διαιτητικές α οφάσεις,
ου κοινο οιήθηκαν στα µέρη µετά την έκδοση της αριθ. 2307/2014 α όφασης του Συµβουλίου
της Ε ικρατείας, σε βάρος των ο οίων µ ορεί να ασκηθεί έφεση ενώ ιον της ∆ευτεροβάθµιας
Ε ιτρο ής ∆ιαιτησίας εντός ροθεσµίας δέκα ηµερών α ό τη δηµοσίευση του νόµου.
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Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αρα άνω newsletter, δεν α οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε
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