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Συµφωνία για τη ∆ιαδικασία Επίλυσης Εργατικών ∆ιαφορών 

σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες 

 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 
Άρθρον 1 
 
1.1 "Ουσιώδεις υπηρεσίες"  σηµαίνει υπηρεσίες η διακοπή των οποίων θα 

έθετε σε κίνδυνο τη ζωή, την προσωπική ασφάλεια ή υγεία του συνόλου ή 

µέρους του πληθυσµού. 

 

1.2 "Καθορισµένες Ουσιώδεις Υπηρεσίες"  σηµαίνει όλες τις υπηρεσίες, 

έργα, εργασίες ή δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για: 

 

- Την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, 

- Την εξασφάλιση υδατοπροµήθειας για σκοπούς ύδρευσης, 

- Την εξασφάλιση λειτουργίας τηλεπικοινωνιών, 

- Την ασφαλή λειτουργία των αεροµεταφορών και τον έλεγχο της 

 εναέριας κυκλοφορίας, 

- Την λειτουργία των νοσοκοµείων, 

- Την λειτουργία των φυλακών, 

- Την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισµού και των 

 ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της 

 Αστυνοµίας, περιλαµβανοµένης και της Πυροσβεστικής 

- Την ασφαλή λειτουργία της λιµενικής κίνησης 

 

1.3 "Υπηρεσία"  σηµαίνει οποιοδήποτε έργο ή εργασία ή δραστηριότητα. 

 

1.4 " Επιτροπή ∆ιαιτησίας" σηµαίνει την Επιτροπή που απαρτίζεται από 

πρόσωπα κοινής αποδοχής των δύο µερών και επιλαµβάνεται διαφορών που 
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παραπέµπονται σ΄ αυτή από τον Υπουργό για διερεύνηση, εξέταση και έκδοση 

απόφασης. 

 

1.5 "Κατ' Ελάχιστο Όριο Υπηρεσίας"  σηµαίνει προσφερόµενη υπηρεσία 

που περιορίζεται στις λειτουργίες που αυστηρά είναι αναγκαίες για την 

αντιµετώπιση βασικών αναγκών του πληθυσµού, ή τις κατ' ελάχιστο όριο 

απαιτήσεις της υπηρεσίας, διατηρούµενης ταυτόχρονα της 

αποτελεσµατικότητας της πίεσης που επιδιώκεται µε το µέτρο της απεργίας. 

 

1.6 "Υπουργός Εργασίας"  σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ  

ΠΕ∆ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Άρθρο 2 
 
Η παρούσα ∆ιαδικασία τίθεται σε εφαρµογή µετά την κήρυξη αδιεξόδου σε 

ουσιώδεις υπηρεσίες σύµφωνα µε τις υφιστάµενες πρόνοιες του Κώδικα 

Βιοµηχανικών Σχέσεων. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Άρθρο 3 
 
3.1  Στην περίπτωση διαπραγµατεύσεων, είτε για τη σύναψη συλλογικής  

σύµβασης για πρώτη φορά είτε για ανανέωση συλλογικής σύµβασης, και 

εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια διαπραγµατεύσεων 

βάσει των υφιστάµενων διαδικασιών για τον κάθε τοµέα και κηρύσσεται 

αδιέξοδο, τότε τα δύο Μέρη υποχρεούνται να παραπέµψουν τη διαφορά σε 

Επιτροπή ∆ιαιτησίας γνωστοποιώντας την απόφασή τους στον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Η παραποµπή γίνεται είτε από κοινού 

είτε χωριστά. 
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3.2 Εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης ότι έχει 

δηµιουργηθεί αδιέξοδο, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισµό κατάλληλων 

ατόµων (από τον κατάλογο που αναφέρεται στην Παράγραφο 3.3 του παρόντος 

άρθρου), ως µελών της Επιτροπής ∆ιαιτησίας.  Η σύνθεση της Επιτροπής 

συνίσταται εκ τριών ατόµων, του ενός οριζοµένου ως Προέδρου αυτής. 

 

3.3 Ο Υπουργός, πριν το διορισµό των µελών της Επιτροπής, διαβουλεύεται 

µε τα ενδιαφερόµενα Μέρη, και επιλέγει τα µέλη της Επιτροπής από 

προκαθορισµένο κατάλογο 15-30 ατόµων, ο οποίος καταρτίζεται από τα εν 

λόγω Μέρη. 

 

3.4 Ο    προκαθορισµένος κατάλογος θα  έχει ισχύ για περίοδο δύο ετών.  

∆ύο  µήνες πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου η κάθε πλευρά µπορεί να 

ζητήσει την αναθεώρησή του. 

 
3.5 Τα διορισθησόµενα  στην Επιτροπή ∆ιαιτησίας  µέλη θα πρέπει να είναι 

άτοµα εγνωσµένης αξίας και κύρους, ακεραίου χαρακτήρα, να διακατέχονται 

από ψηλό αίσθηµα ευθύνης και αντικειµενικότητας, να έχουν ευρεία γνώση 

και πείρα στην επίλυση εργατικών διαφορών, να έχουν αντίληψη των θεµάτων 

που σχετίζονται µε τη διαφορά, και να µην έχουν οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο 

συµφέρον σε σχέση µε τη διαφορά. 

 
3.6 Η Επιτροπή ∆ιαιτησίας προβαίνει σε πλήρη εξέταση των θεµάτων που 

συνιστούν τη διαφορά και µπορεί να ζητά έγγραφα, πληροφορίες και στοιχεία 

από τα εµπλεκόµενα στη διαφορά µέρη και γενικά να κάµνει χρήση 

οποιουδήποτε µέσου θεωρεί αναγκαίο ή χρήσιµο για επιτέλεση του έργου της. 

 

3.7 Η Επιτροπή ∆ιαιτησίας υποχρεούται όπως εντός έξι (6) εβδοµάδων από 

την παραποµπή της διαφοράς ενώπιόν της, να εκδώσει και γνωστοποιήσει την 

απόφασή της στα ενδιαφερόµενα  Μέρη. 
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3.8 Η απόφαση της Επιτροπής ∆ιαιτησίας δηµοσιεύεται και δεν θα είναι 

δεσµευτική για τα ενδιαφερόµενα Μέρη.  Τα δύο Μέρη είναι υποχρεωµένα να 

απαντήσουν γραπτώς στον Υπουργό εντός διαστήµατος 7 ηµερών και σε 

περίπτωση µη αποδοχής της απόφασης να τεκµηριώνονται και πάλιν γραπτώς, 

οι λόγοι της απόρριψης. 

 

3.9 Σε περίπτωση µη αποδοχής από τα Μέρη ή από οποιοδήποτε Μέρος της 

απόφασης της Επιτροπής διαιτησίας τότε οποιασδήποτε µορφής απεργιακά ή 

ανταπεργιακά µέτρα, θα µπορούν να ληφθούν ύστερα από γραπτή 

προειδοποίηση είκοσι πέντε (25) ηµερών. 

 

3.10 Σε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαιτησίας για οποιονδήποτε λόγο δεν 

εκδώσει την απόφασή της εντός της χρονικής περιόδου των έξι εβδοµάδων, 

τότε κάθε Μέρος δικαιούται να προχωρήσει στη λήψη µέτρων όπως 

καθορίζεται στην Παράγραφο 3.9 του παρόντος Άρθρου. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙV 

«ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» (MINIMUM SERVICE)  

 
Άρθρο 4 
 
4.1 Τα δύο Μέρη αποδέχονται την ερµηνεία που δίδει το ∆ιεθνές Γραφείο 

Εργασίας σ' ότι αφορά τον όρο "ελάχιστο όριο υπηρεσίας" ως αυτός 

ερµηνεύεται στη Παράγραφο 1.5 του Άρθρου 1. 

 

4.2 Τα δύο Μέρη συµφωνούν όπως, για σκοπούς αποφυγής αποτροπής 

ανεπανόρθωτων ζηµιών, εγκαθιδρυθεί και λειτουργήσει το σύστηµα της "µε 

διαπραγµάτευση κατ' ελάχιστον όριο υπηρεσίας" (negotiated minimum 

service). 

 

4.3 Σε διάστηµα ενός έτους από της υπογραφής της ∆ιαδικασίας Επίλυσης 

Εργατικών ∆ιαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες, τα Μέρη υποχρεούνται όπως 

µε απευθείας διαπραγµατεύσεις καθορίσουν σε όλες τις καθορισµένες 
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ουσιώδεις υπηρεσίες «ελάχιστο όριο υπηρεσίας»,  η οποία θα παρέχεται στη 

διάρκεια απεργίας ή ανταπεργίας. 

 

4.4 Σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας για καθορισµό του ελάχιστου 

ορίου υπηρεσίας µέσα στα πιο πάνω χρονικά πλαίσια, τότε η διαφορά 

παραπέµπεται στην Επιτροπή ∆ιαιτησίας. 

 

4.5  Η Επιτροπή ∆ιαιτησίας, στη βάση της ερµηνείας που δίδει το ∆ιεθνές 

Γραφείο Εργασίας σ’ ότι αφορά το όρο «κατ’ ελάχιστο όριο υπηρεσίας», 

εκδίδει την απόφασή της η οποία είναι δεσµευτική για τα Μέρη. 

 
4.6 Τα Μέρη, µετά τον καθορισµό του «ελάχιστου ορίου υπηρεσίας» 

ορίζουν «Ειδικές Επιτροπές» απαρτιζόµενες από ίσο αριθµό ατόµων από κάθε 

Μέρος, στους συγκεκριµένους χώρους εργασίας που εµπίπτουν στην έννοια 

του όρου «ουσιώδεις υπηρεσίες». 

 
4.7  Οι «Ειδικές Επιτροπές» θα έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και 

εφαρµογής σε σχέση µε τον καθορισµό των «κατ’ ελάχιστο όριο υπηρεσιών» 

και θα επιλαµβάνονται οποιουδήποτε έκτακτου προβλήµατος ως τούτο ήθελε 

προκύψει κατά τη διάρκεια απεργίας ή ανταπεργίας. 

 

ΜΕΡΟΣ V 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 
Η διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες ισχύει 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της.  Οποιαδήποτε πλευρά επιθυµεί 

τροποποίηση ή τερµατισµό της συµφωνία αυτής, δίδει προειδοποίηση έξι (6) 

µηνών στην άλλη πλευρά και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

 
Νοείται ότι καµιά πλευρά δεν µπορεί να ζητήσει τροποποίηση ή τερµατισµό 

αυτής της συµφωνίας πριν παρέλθουν δύο τουλάχιστο χρόνια από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της. 
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 Υπεγράφη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις         

16 Μαρτίου 2004, από τους: 

 
 
 
 
 
                                         
                                     
                     
           
 
 
 
 
 
                                  
                                    
             
              

     
 
 
 
 
και προσυπογράφηκε από 
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