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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �210 88 14 922  � 210 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 2310 517 128 � 2310 517 119 
 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2007 

Αριθ. πρωτ.: 1291 

 

Προς: 

1. Σωµατείο Εργαζοµένων ΑΓΝΟ, 14ο χλµ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – 

Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη 

1. ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ, 14ο χλµ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – 

Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

29/2007 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στην επιχείρηση 

«ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ» 

(Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα ∆υτ. Τοµέα Θεσσαλονίκης: 4/28-6-2007) 

1. Με αίτησή του προς τον Ο.ΜΕ.∆. (Αριθµ. Πρωτ. 1002/023∆ της 17.05.2007), το 

Σωµατείο Εργαζοµένων ΑΓΝΟ ζήτησε την παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας, για την 

επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ αυτού 

και της επιχείρησης ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και αφορά στην έκδοση 

διαιτητικής απόφασης που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στην επιχείρηση ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 

2. Την 25.05.2007, αναδείχθηκα µε γ’ κλήρωση ως ∆ιαιτητής. 

3. Την 30.05.2007 ανέλαβα τα καθήκοντά µου.  

4. Με πρόσκληση την 11.06.2007, κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε ακρόαση, για 

συζήτηση της διαφοράς, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆., στη Θεσσαλονίκη. 

Στη πρόσκληση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι των δύο µερών, όπου 

εντοπίστηκε η διαφωνία στο βασικό αίτηµα των εργαζοµένων για αύξηση επί των 

Βασικών Μισθών, που να υπερβαίνει αυτήν της ΕΓΣΣΕ, για το έτος 2007, λόγω 
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συσσωρεµένων οικονοµικών ζηµιών κατά τους εκπροσώπους της εργοδοτικής 

πλευράς. 

5. Τα δύο µέρη, µετά την κοινή συνάντηση, κατέθεσαν εγγράφως υπόψη του 

∆ιαιτητή από ένα υπόµνηµα για την περαιτέρω τεκµηρίωση των θέσεών τους. 

6. Αφού έλαβα υπόψη: 

6.1 Ότι η προσφυγή στη ∆ιαιτησία νόµιµα έγινε, µονοµερώς, από την 

ενδιαφερόµενη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, η οποία 

αποδέχθηκε την πρόταση του Μεσολαβητή, που απέρριψε η εργοδοτική 

πλευρά. 

6.2 Την από 25.01.2007 “καταγγελία” της προηγούµενης συλλογικής σύµβασης 

εργασίας (Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ ∆υτικού Τοµέα Θεσσαλονίκης 

2/11.04.2006) µε “πρόσκληση σε διαπραγµατεύσεις” της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης των εργαζοµένων, προς την προαναφερθείσα επιχείρηση, µε την 

οποία καλείται αυτή σε έναρξη διαπραγµατεύσεων µε σκοπό την κατάρτιση 

και υπογραφή Σ.Σ.Ε. 

6.3 Ότι η “καταγγελία” κοινοποιήθηκε στην εργοδοτική οργάνωση και στην 

αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

6.4  Την µε αριθµ. πρωτ. 462/48Μ/07.03.2007 αίτηση της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης των εργαζοµένων, προς τον ΟΜΕ∆, για παροχή υπηρεσιών 

Μεσολάβησης για την επίλυση αυτής της συλλογικής διαφοράς εργασίας. 

6.5 Το περιεχόµενο των Πρακτικών Μεσολάβησης των κοινών συναντήσεων στις 

03.04.2007 και 18.04.2007, στα γραφεία του ΟΜΕ∆ στη Θεσσαλονίκη και την 

εκφρασθείσα δήλωση του Μεσολαβητή κ. ∆. Τσακίρη για υποβολή πρότασης 

µεσολάβησης. 

6.6 Όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο µεσολάβησης για τη 

συγκεκριµένη συλλογική διαφορά εργασίας. 

6.7 Την µε αριθµ. πρωτ. 903/04.05.2007 Πρόταση Μεσολάβησης σχετικά µε τη 

συλλογική διαφορά που αφορά στους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στην επιχείρηση ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 

6.8 Τα υποµνήµατα που κατέθεσαν προς το ∆ιαιτητή η επιχείρηση ΑΓΝΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. (αρ. πρωτ. 1193/13.06.2007) και το Σωµατείο 

εργαζοµένων ΑΓΝΟ (αρ. πρωτ. 1201/14.06.2007). 

6.9 Την από 26.07.2006 ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

απασχολουµένων στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος, κλάδος στον οποίο 

ανήκει και η ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 



\\Odysseas\Public\O.ME.D\07_d_apo\D-Apo-2007\da-29-2007-agno.doc 3  

6.10 Τις αυξήσεις των κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, καθώς 

και τις θεσµικές ρυθµίσεις, που συνοµολογήθηκαν µε την από 12-4-20006 

υπογραφή της ΕΓΣΣΕ 2006-2007. 

6.11 Τη διαµόρφωση του πληθωρισµού κατά το έτος 2006 καθώς και την 

επίσηµη εκτίµηση του πληθωρισµού για το έτος 2007. 

6.12 Την αναγκαιότητα επέκτασης της αναδροµικότητας της παρούσας 

διαιτητικής απόφασης από 01.01.2007 λόγω αναβολής των απευθείας 

διαπραγµατεύσεων. 

7. Με βάση όσα εκτέθηκαν, η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας στην εταιρεία µε την επωνυµία “ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε” 

Άρθρο 2 

Καθορισµός βασικών µισθών 

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των υπαγοµένων στην παρούσα 

µισθωτών όπως είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2006 σύµφωνα µε την από 05.04.2006 

ΣΣΕ, αυξάνονται από 01.01.2007 κατά ποσοστό 2,1% και όπως θα έχουν 

διαµορφωθεί στις 31.08.2007 αυξάνονται περαιτέρω από 01.09.2007 κατά ποσοστό 

3%. 

Άρθρο 3 

∆ιατήρηση ρυθµίσεων 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ∆.Α. ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, 

συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή 

ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από της διατάξεις της παρούσας.  Κατά τα 

λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 5-4-2006 Σ.Σ.Ε. και των 

προηγούµενων συλλογικών συµβάσεων εργασίας και ∆.Α., εφόσον δεν 

τροποποιούνται µε την παρούσα. 

Οι θεσµικοί όροι και ρυθµίσεις της από 12.04.2006 ΕΓΣΣΕ, εφαρµόζονται και στους 

υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς. 
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Άρθρο 4 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ∆.Α. αρχίζει από 01.01.2007. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 25 Ιουνίου 2007 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 


