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Προς: 

1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων

∆ηµ. Οµ. Σκυλίτση 19, Ε.Κ. Πειραιά, Πειραιάς

2. Σύνδεσµο Ελλήνων Αλευροβιοµηχάνων, 

3. Σύνδεσµο Αλευροβιοµηχάνων της Ελλάδος, 

«Για τη ρύθµιση των 

απασχολούνται  στους κυλινδρόµυλους ή πετρόµυλους όλης της χώρας»

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 6/20

1.  Με αρ. Πρωτ. 33/6

Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών 

µεσολάβησης για τη ρύθµιση 

που απασχολούνται στους κυλινδρόµυλους

2.  Παρά τις έντονες διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της µεσολάβησης  και τις προσπάθειες του µεσολαβητή Ανδρέα Νικολόπουλου η 

πρότασή του έγινε δεκτή από το Σύνδεσµο Ελλήνων Αλευροβιοµηχάνων (

πρωτ. 911 από 7-11-2011) και από το Σύνδεσµο Αλευροβιοµηχάνων της Ελλάδος 

(Αρ. πρωτ. 899 από 3

Πανελλήνια Οµοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών 

υπέβαλλε αίτηση παροχής υπηρεσιών 

3.  Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών 

υπέβαλλε αίτηση παροχής υπηρεσιών διαι

4  Την 5-12-2011 πραγµατοποιήθηκε η ανάδειξη διαιτητή κατά την οποία  

αναδείχθηκα – Τουτζιαράκης Γιάννης 

αναπληρωτής διαιτητής αναδείχθηκε ο Κρεµαλής Κων/νος 

κλήρωση. 

5.  Ανέλαβα τα καθήκοντά µου ως διαιτητής και κάλεσα σε συν

πλευρές την 19η ∆εκεµβρίου 2011

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Μυλεργατο
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών, 

∆ηµ. Οµ. Σκυλίτση 19, Ε.Κ. Πειραιά, Πειραιάς 

Σύνδεσµο Ελλήνων Αλευροβιοµηχάνων, Φειδίου 6, Αθήνα 

Σύνδεσµο Αλευροβιοµηχάνων της Ελλάδος, Ακαδηµίας 61, Αθήνα

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

3/2012 

«Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που 

απασχολούνται  στους κυλινδρόµυλους ή πετρόµυλους όλης της χώρας»

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 6/20-2-2012)

Με αρ. Πρωτ. 33/6-9-2011 κατατέθηκε από την Πανελλήνια Οµοσπονδία  

Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών αίτηση παροχής υπηρεσ

µεσολάβησης για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των µυλεργατών 

σχολούνται στους κυλινδρόµυλους ή πετρόµυλους της χώρας.

Παρά τις έντονες διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

αι τις προσπάθειες του µεσολαβητή Ανδρέα Νικολόπουλου η 

πρότασή του έγινε δεκτή από το Σύνδεσµο Ελλήνων Αλευροβιοµηχάνων (

2011) και από το Σύνδεσµο Αλευροβιοµηχάνων της Ελλάδος 

(Αρ. πρωτ. 899 από 3-11-2011). Η πρόταση του δεν έγινε αποδεκτή από την 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών 

η παροχής υπηρεσιών διαιτησίας. 

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών 

υπέβαλλε αίτηση παροχής υπηρεσιών διαιτησίας (Αρ. Πρωτ. 028∆/25

2011 πραγµατοποιήθηκε η ανάδειξη διαιτητή κατά την οποία  

Τουτζιαράκης Γιάννης – ως διαιτητής µε τη γ΄ κλήρωση ενώ ως 

αναπληρωτής διαιτητής αναδείχθηκε ο Κρεµαλής Κων/νος επίσης 

έλαβα τα καθήκοντά µου ως διαιτητής και κάλεσα σε συνάντηση τις δύο 

∆εκεµβρίου 2011. Στη συνάντηση προσήλθαν εκπρόσωποι της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών 
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και Μακαρονοτεχνιτών, 

Ακαδηµίας 61, Αθήνα 

Μυλεργατών που 

απασχολούνται  στους κυλινδρόµυλους ή πετρόµυλους όλης της χώρας» 

2012) 

2011 κατατέθηκε από την Πανελλήνια Οµοσπονδία  

αίτηση παροχής υπηρεσιών 

των όρων αµοιβής και εργασίας των µυλεργατών 

ή πετρόµυλους της χώρας. 

Παρά τις έντονες διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

αι τις προσπάθειες του µεσολαβητή Ανδρέα Νικολόπουλου η 

πρότασή του έγινε δεκτή από το Σύνδεσµο Ελλήνων Αλευροβιοµηχάνων (Αρ. 

2011) και από το Σύνδεσµο Αλευροβιοµηχάνων της Ελλάδος 

δεν έγινε αποδεκτή από την 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών η οποία 

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών 

/25-11-2011) 

2011 πραγµατοποιήθηκε η ανάδειξη διαιτητή κατά την οποία  

κλήρωση ενώ ως 

επίσης µε τη γ΄ 

άντηση τις δύο 

εκπρόσωποι της 

ϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών και 
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εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελλήνων Αλευροβιοµηχάνων. ∆εν παρέστη 

εκπρόσωπος του Συνδέσµου Αλευροβιοµηχάνων της Ελλάδος µε τον οποίο 

επικοινώνησα και µου εξήγησε ότι δεν έλαβαν την πρόσκληση για συνάντηση, η 

οποία επεδόθη µεν στα γραφεία του συνδέσµου στα οποία όµως δεν υπάρχει 

υπάλληλος. Μετά τη συνάντηση συµφωνήσαµε να υπάρξει επικοινωνία µε τα 

µέρη για διερεύνηση των προθέσεών τους. 

6.  Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες ζήτησα από όλα τα µέρη να συµφωνήσουν µε την 

πρόταση του µεσολαβητή µετά από µια τροποποίηση του άρθρου 3 της 

πρότασης. Προφορικά ζήτησα να αντικατασταθεί η διατύπωση του άρθρου 3 της 

πρότασης του µεσολαβητή κατά την οποία η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της 

από 7-12-2009 ΣΣΕ «οικονοµική ενίσχυση για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

δαπανών απαλείφεται από 1.11.2011». Αντί για απαλείφεται θα αναφέρει 

«αναστέλλεται». 

Η πλευρά των εργαζοµένων προφορικά συναίνεσε. Η πλευρά των εργοδοτών, η 

οποία είχε ήδη συναινέσει στην πρόταση λόγω της µεταβολής πολλών 

δεδοµένων δεν εξέφρασε τη συναίνεσή της. Θα προτιµούσε να µείνει ο όρος 

απαλείφεται. Ως προς τα άλλα σηµεία της πρότασης του µεσολαβητή υπήρχε 

ρητή συναίνεση τους στην πρόταση του µεσολαβητή. 

7.  Μετά από αυτά η απόφαση µου είναι η εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στους όρους της ρύθµισης αυτής υπάγονται οι µυλεργάτες όλης της χώρας, που 

εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή 

ορισµένου χρόνου και είναι µέλη των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 

που είναι µέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΜΥΛΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και απασχολούνται στους Κυλινδρόµυλους ή Πετρόµυλους, 

που αλέθουν σιτηρά για την εµπορία ή µε αλεστικό δικαίωµα στις επιχειρήσεις που 

είναι µέλη των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ και ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 

Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί/Ηµεροµίσθια 

Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στη 

ρύθµιση αυτή, όπως είχαν διαµορφωθεί µε την από 7-12-2009 Εθνική Κλαδική 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Π.Κ. 60/11.12.2009) παραµένουν αµετάβλητα, καθ’ 

όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας. 
  



3                                                                                 P:\07_d_apo\D-Apo2012\da-3-2012-milergatoipalliloi.docx 

 

Άρθρο 3 

Αναστολή της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της από 7-12-2009 ΣΣΕ 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 3  της από 7-12-2009 ΣΣΕ «Οικονοµική ενίσχυση  για 

αντιµετώπιση έκτακτων δαπανών» αναστέλλεται από 1.11.2011. 

Άρθρο 4 

Επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και  

του Επιδόµατος Αδείας 

Τα επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του Επιδόµατος Αδείας  

καταβάλλονται στους υπαγόµενους στην παρούσα κατά τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας των ετών 2010, 2011, 2012, συµπεριλαµβανοµένου και του 

προσαρτήµατος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16-

7-2010) 

Άρθρο 5 

Γενική ρύθµιση 

1. Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές µεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται µε 

την παρούσα ρύθµιση δεν µειώνονται. 

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις  της από 7-12-2009 ΣΣΕ 

κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

3. Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που ισχύουν µε βάση ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας, την ισχύουσα επιχειρησιακή συνήθεια ή από ελευθεριότητα 

του εργοδότη, δεν θίγονται από τους όρους της παρούσας. 

Άρθρο 6 

Ισχύς 

Η ισχύς της ρύθµισης αυτής είναι αόριστης διάρκειας και αρχίζει από 7 Σεπτεµβρίου 

2011 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 2 Φεβρουαρίου 2012 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ 


