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Η Βιβλιοθήκη / Μονάδα Τεκμηρίωζης ηοσ Οργανιζμού Μεζολάβηζης και 
Διαιηηζίας (ΟΜΕΔ) 

 
Γιώργος Γλωζζιώηης 

Βηβιηνζεθνλόκνο, Υπεύζπλνο Βηβιηνζήθεο ΟΜΔΓ 
e-mail: glossiotis@omed.gr 

 
1. ΟΜΕΔ 
 

Ο Οξγαληζκόο Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ) είλαη λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
πνπ ζπζηήζεθε κε ηνλ Ν. 1876/1990 «πεξί ειεπζέξσλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ» 

(άξζξν 17). Σθνπόο ηνπ ΟΜΔΓ είλαη ε ππνζηήξημε ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηελ 
παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο. 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΟΜΔΓ ζηνρεύνπλ ζηε δηεπθόιπλζε ησλ ειεύζεξσλ ζπιινγηθώλ 
δηαπξαγκαηεύζεσλ ησλ Μεξώλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπιινγηθώλ δηαθνξώλ ζε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο ηνπο θαη ππνζηήξημή ηνπο ζηελ θαηάξηηζε ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 
 

Οη ππεξεζίεο ηνπ ΟΜΔΓ παξέρνληαη ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ζηηο νξγαλώζεηο ησλ εξγνδνηώλ, θαζώο θαη ζε κεκνλσκέλνπο εξγνδόηεο ζε επίπεδν 
επηρείξεζεο, πνπ επηζπκνύλ λα πξνζθύγνπλ ζε απηόλ. Μεηαμύ ησλ εξγνδνηώλ 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην ειιεληθό δεκόζην γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 
δηθαίνπ ζηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο, ζηα ΝΠΓΓ θαη ζηνπο ΟΤΑ. 

 
Παξνρή ππεξεζηώλ Μεζνιάβεζεο έρνπκε γηα ηελ επίηεπμε ζπιινγηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ 

αθνξνύλ: 

 ζέκαηα εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, 
 θαηάξηηζε θαλνληζκώλ εξγαζίαο, 

 θαζνξηζκό πξνζσπηθνύ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε απεξγίαο, 
 δηεμαγσγή δεκνζίνπ δηαιόγνπ γηα ζέκαηα πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν απεξγίαο. 

 

Παξνρή ππεξεζηώλ Γηαηηεζίαο έρνπκε γηα ηελ επίηεπμε ζπιινγηθώλ ξπζκίζεσλ κε ηελ 
έθδνζε Γηαηηεηηθήο Απόθαζεο πνπ αθνξά: 

 ζέκαηα εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, 
 θαηάξηηζε θαλνληζκνύ εξγαζίαο, 

 

Ο Οξγαληζκόο εδξεύεη ζε ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Αζήλα θαη έρεη Παξάξηεκα ζηε 
Θεζζαινλίθε. 

 
2. Η Βιβλιοθήκη / Μονάδα Τεκμηρίωζης 

 
Σηα πιαίζηα ηεο ππνζηήξημεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ν ΟΜΔΓ απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία 

Βηβιηνζήθεο – Μνλάδαο Τεθκεξίσζεο ηελ άλνημε ηνπ 2000. Σθνπόο ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη ε 

ζπγθέληξσζε πιηθνύ πάλσ ζε ζέκαηα εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, ζπιινγηθνύ εξγαηηθνύ δηθαίνπ, 
ζπλδηθαιηζκνύ, νηθνλνκηθώλ ηεο εξγαζίαο, θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ, δηεζλώλ πξαθηηθώλ, 

απαζρόιεζεο, θιαδηθώλ κειεηώλ θ.ά., κε ζηόρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππεξεζηώλ 
Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη εθδνηηθνύ έξγνπ ηνπ 

Οξγαληζκνύ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη ελεκέξσζεο ζηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο θαη 

γεληθόηεξα ηελ εμππεξέηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ πάλσ ζηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ 
ΟΜΔΓ. 

 
Η ζπιινγή ηεο Β/ΜΤ αξηζκεί πεξί ηνπο 3.000 ηίηινπο βηβιίσλ θαη 120 ζπλδξνκέο πεξηνδηθώλ. 

Δπηπιένλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο θπξηόηεξεο ειιεληθέο λνκηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη έρεη κία 
κηθξή ζπιινγή νπηηθώλ δίζθσλ. Σπγθεληξώλεη θαη επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο από ην 

δηαδίθηπν έρνληαο ηαμηλνκήζεη πεξί ηνπο 1.200 εμσηεξηθνύο ζπλδέζκνπο ζε ηζηνζειίδεο ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζε ζέκαηα εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζκνύ θαη δηαπξαγκαηεύζεσλ, 
επεμεξγαζκέλεο θαη δνκεκέλεο ζε ζεκαηηθό επξεηήξην. Η Β/ΜΤ απνδειηηώλεη ηνλ εκεξήζην 
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ηύπν ζε ζέκαηα εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη δεκηνπξγεί ζρεηηθό αξρείν. 

 
Τέινο, δηαηίζεηαη πιήξεο αξρείν ηνπ ζπλόινπ ησλ Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ Δξγαζίαο θαη 

ησλ Γηαηηεηηθώλ Απνθάζεσλ ζε παλειιήληα θιίκαθα από ην έηνο 2000 έσο ζήκεξα. Τν 
ζύλνιν ηνπ αξρείνπ απηνύ (κε εμαίξεζε ηηο επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ξπζκίζεηο) είλαη 

δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΜΔΓ, απνηειώληαο ηε κνλαδηθή ςεθηαθή 

ζπιινγή ΣΣΔ θαη ΓΑ ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Η θαηάηαμή ηνπο είλαη ζεκαηηθή θαη δίδνληαη 
επηπιένλ πιεξνθνξίεο όπσο ε πξάμε θαηάζεζεο, ε ππνρξεσηηθόηεηα ηεο ξύζκηζεο θαζώο θαη 

πίλαθεο απνδνρώλ πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί από ην αξκόδην Τκήκα ηνπ ΟΜΔΓ. 
 

Η νξγάλσζε ηνπ πιηθνύ γίλεηαη κε βάζε ηα δηεζλή πξόηππα. Γηα ηελ θαηαινγνγξάθεζε 
αθνινπζνύληαη νη AACR2, γηα ηελ ηαμηλόκεζε ηα DDC θαη ην ζύζηεκα ηνπ ILO, γηα ηελ 

ζεκαηηθή επξεηεξίαζε ν ζεζαπξόο ηνπ ILO ζε ζπλδπαζκό κε ην EUROVOC. Η Β/ΜΤ έρεη 

πξνκεζεπηεί ην ελνπνηεκέλν βηβιηνζεθνλνκηθό ζύζηεκα GEAC/Advance, κε ην νπνίν 
απηνκαηνπνίεζε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Ο θαηάινγνο ηεο Βηβιηνζήθεο ζην δηαδίθηπν βξίζθεηαη 

ζηελ ηνπνζεζία: http://library.omed.gr θαη πεξηιακβάλεη δύν βάζεηο δεδνκέλσλ: α) ηε 
βηβιηνγξαθηθή βάζε ησλ βηβιίσλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη β) απνδειηίσζε ησλ θπξηόηεξσλ 

πεξηνδηθώλ πνπ ιακβάλεη ε βηβιηνζήθε κε ηηο πεξηιήςεηο ηνπο. 

 
Οη ρξήζηεο ηεο Β/ΜΤ ρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηνπο εζσηεξηθνύο θαη ηνπο 

εμσηεξηθνύο. Πιήξε δηθαηώκαηα ρξήζεο έρνπλ κόλν νη εζσηεξηθνί ρξήζηεο, ζύκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο. Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο έρνπλ πξόζβαζε ζην πιηθό γηα 

επηηόπηα κειέηε. 
 

Δπηπιένλ ησλ παξαδνζηαθώλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη ν Οξγαληζκόο, ε Β/ΜΤ είλαη 

ππεύζπλε γηα κία ζεηξά λέσλ πιεξνθνξηαθώλ εξγαιείσλ, εθκεηαιιεπόκελε ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο. Έηζη ε Β/ΜΤ έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

ΟΜΔΓ (http://www.omed.gr), ην ζρεδηαζκό ησλ εξγαιείσλ αλαδήηεζεο θαη ησλ επξεηεξίσλ 
ζηνπο νπηηθνύο δίζθνπο πνπ εθδίδεη ν ΟΜΔΓ, ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ ηνπ 

ΟΜΔΓ, θαζώο θαη ηε κειέηε θαη δηαρείξηζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ηνπ ελ ιόγσ αξρείνπ. 

 
Σθνπόο ηεο Β/ΜΤ ηνπ ΟΜΔΓ είλαη λα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο ζηελ πξόζβαζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ θαη λα θαιύςεη ην πιεξνθνξηαθό θελό ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ κε ηξόπν 
ζύγρξνλν θαη δπλακηθό. 

 

Δπηθνηλσλία κε ηε Βηβιηνζήθε: 
 

Πιαηεία Βηθησξίαο 7 
104 34 Αζήλα 

Τει: 2108814922 
Fax: 2108815393 

URL: http://www.omed.gr 

e-mail: library@omed.gr 
Ωξάξην ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα – Παξαζθεπή 10:00 – 16:00 


