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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΜY ΛΕΡ ΓΑ ΤΩΩΝ, ΠOY Α ΠΑΣΧO ΛOYΝΤΑΙ 

ΣΤOYΣ ΚY ΛΙΝ Δ∆ΡO ΜY ΛOYΣ  Ή ΠΕ ΤΡO ΜYΛOYΣ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙΗ ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ

1. Η α πό 6.3.1978 ΣΣΕ
2. Η α πό 18.3.1980 ΣΣΕ
3. Η α πό 20.2.1981 ΣΣΕ
4. Η α πό 14.6.1982 ΣΣΕ
5. Η 158/1982 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
6. Η 171/1982 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
7. Η α πό 19.9.1984 ΣΣΕ
8. Η α πό 10.9.1987 ΣΣΕ
9. Η α πό 1.6.1988 ΣΣΕ
10. Η α πό 14.4.1989 ΣΣΕ
11. Η α πό 4.7.1990 ΣΣΕ
12. Η α πό 5.7.1991 ΣΣΕ
13. Η α πό 7.4.1992 ΣΣΕ
14. Η α πό 10.5.1993 ΣΣΕ
15. Η α πό 10.6.1994 ΣΣΕ
16. Η 16/1995 Δ∆Α
17. Η 33/1996 Δ∆Α  
18. Η α πό 26.5.1997 ΣΣΕ
19. Η α πό 27.7.1998 ΣΣΕ 
20. Η α πό 26.7.2000 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το 2001 
21. Η α πό 22.5.2002 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το 2003
22. Η α πό 12.4.2003 συµπληρωµατική ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 13/29.4.2004)
23. Η α πό 29.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 104/10.8.2004). Ι σχύ ει και για το 2005
24. Η α πό 20.7.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 91/25.7.2006)
25. Η α πό 22.2.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 17/1.3.2007). Ισχύει και για το 2008
26. Η α πό 17.4.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 14/18.4.2008)
27. Η α πό 14.5.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 23/20.5.2008) (διορθωτική)
28. Η από 21.11.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 151/21.11.2008)*
29. Η από 8.12.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 161/16.12.2008)*

* Σηµείωση: Το έτος 2008 υπεγράφησαν 2 Συλλογικές ρυθµίσεις µε διαφορετικές
εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες από το 2009 συνυπογράφουν.
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30. Η α πό 7.12.2009 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 60/11.12.2009) 
31. Η 3/2012 Δ∆Α (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφ. 6/20.2.2012)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕΡΗ

Aπό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Σύν δε σµος Ελ λή νων Α λευ ρο βιο µη χά νων
2. Σύνδεσµος Αλευροβιοµηχάνων Ελλάδος (ΣΣΕ 7.12.2009)
Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Πα νελ λή νιος O µο σπον δί α Μυ λερ γα το ϋ παλ λή λων και Μα κα ρο νο τε χνι τών

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
Στους ό ρους της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γο νται οι µυ λερ γά τες ό λης της χώ ρας,  που
εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου
χρόνου και είναι µέλη των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι µέλη
της Πα νελ λή νιας  O µο σπον δίας  Μυ λερ γα τοϋπαλλήλων  και  Μα κα ρο νο τε χνι τών που 
α πα σχο λού νται στους κυ λιν δρό µυ λους ή πε τρό µυ λους που α λέ θουν σι τη ρά για 
ε µπο ρία ή µε α λε στι κό δι καί ω µα στις ε πι χει ρή σεις που είναι µέλη των εργοδοτικών
οργανώσεων Σύν δε σµος Ελ λή νων Α λευ ρο βι ο µη χά νων και Σύνδεσµος
Αλευροβιοµηχάνων Ελλάδος (Δ∆Α 3/2012).

Δ∆.  ΒΑ ΣΙ ΚΟΙ ΜΙ ΣΘΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ -ΕΙΔ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΩΝ

Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα, εντάσσονται ανάλογα µε την
ειδικότητά τους σε µισθολογικές κατηγορίες µε ανάλογα ανά ειδικότητα εργασιακά
τους καθήκοντα και έχουν τους αντίστοιχους βασικούς µισθούς και ηµεροµίσθια
(ΣΣΕ 7.12.2009) 

1η µισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο Αρχιµυλωνάς,
που είναι ο υπεύθυνος της παραγωγικής διαδικασίας που, σε συνεργασία µε το
διευθυντή παραγωγής ή τον υπεύθυνο παραγωγής αλεύρων ή τον υπεύθυνο
αγοράς σιτηρών βάσει των αναγκών πωλήσεων, επιβλέπει για να εκτελούνται οι
προγραµµατισµένες αλέσεις κ.λπ.

Βασικός µισθός

2η µισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο Βοηθός Αρχιµυ -
λω νάς, που είναι ο µε τά τον αρ χι µυ λω νά υ πεύ θυ νος στη βάρδια του κατά τη
διαδικασία παραγωγής ολόκληρου του εργοστασίου του µύλου :

Έως 1.1.2009 Από 1.5.2009 
(+5,5%)

1.344,79ευρώ 1.418,75 ευρώ
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Βασικός µισθός

3η µισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο Μυ λω νάς που
είναι ο απασχολούµενος αποκλειστικά µε τη διαδικασία αλέσεως στη βάρδιά του:

Βασικό ηµεροµίσθιο

4η µισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εξής
ειδικότητες:
α) Αναµεικτής ή χειριστής mixer είναι ο υπεύθυνος χειριστής που επιλέγει

βάσει προγράµµατος και εντολών στα silo αλεύρων, τα µικροσυστατικά,
καθώς και την τελική αποστολή του ετοίµου προϊόντος.

β) Χειριστής clark είναι ο υπεύθυνος ανυψωτικού περονοφόρου µηχανήµατος.
γ) Χειριστής µηχανήµατος ενσάκκισης ή παλετοποίησης είναι ο υπεύθυνος

χειριστής µηχανηµάτων συσκευασίας αλεύρων και προϊόντων πετρόµυλου. 
δ) Σιταράς είναι ο υπεύθυνος για την παραλαβή, έλεγχο αποθεµάτων,

αποθήκευση κ.λπ. του σκληρού και µαλακού σίτου.
Βασικό ηµεροµίσθιο

5η µισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι βο η θοί των
ειδικοτήτων της κατηγορίας 4 και των  κυ λιν δράδων-µυλωνάδων καθώς και ο
πλασιοστιέρης και ο σιµιγδαλάς: 

Βασικό ηµεροµίσθιο

6η µισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Ανειδίκευτοι
Μυλεργάτες:

Έως 1.1.2009 Από 1.5.2009 
(+5,5%)

1.250 ευρώ 1.312,5 ευρώ

Έως 1.1.2009 Από 1.5.2009 
(+5,5%)

43,27 ευρώ 45,65 ευρώ

Έως 1.1.2009 Από 1.5.2009 
(+5,5%)

41,23 ευρώ 43,50 ευρώ

Έως 1.1.2009 Από 1.5.2009
(+5,5%)

40,58 ευρώ 42,81 ευρώ
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Βασικό ηµεροµίσθιο

7η µισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ο λιπαντής και ο
µηχανοδηγός :

Βασικό ηµεροµίσθιο

5. Γενικά συµφωνείται ότι οι αποδοχές των εργαζοµένων που υ πά γο νται στη
ρύθµιση αυτή θα προσαυξάνονται κατ’ έτος τουλάχιστον κατά το ποσοστό
αυξήσεων, που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ, αν αυτή δεν τροποποιηθεί µε
νεώτερη συλλογική ρύθµιση (ΣΣΕ ή Δ∆Α). Σε κάθε περίπτωση η πολιτική
αυξήσεων της ΕΓΣΣΕ θα λαµβάνεται υπ’ όψη στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις
µεταξύ των µερών (ΣΣΕ 7.12.2009).

6. 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 ΣΣΕ (Π.Κ. 60/11.12.2009) παραµένουν αµετάβλητα, καθ’ όλο το χρονικό
διάστηµα ισχύος της παρούσας (Δ∆Α 3/2012).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθ µι ση αυ τή κα τα βάλ λο νται τα α κό λου θα
ε πι δό µα τα:
α) Ε πί δο µα πο λυ ε τί ας : Το ε πί δο µα αυ τό  προ σαυ ξά νει πο σο στιαία το βα σι κό

η µε ρο µι σθιο και µισθό του ερ γα ζό µε νου, µε βά ση την πραγ µα τι κή υ πη ρε σία 
συ νε χή ή µη σε κυ λιν δρό µυ λους ή πε τρό µυ λους που α λέ θουν σι τη ρά για 
ε µπο ρία ή µε α λε στι κό δι καί ω µα και από 1.1.2009 διαµορφώνεται ως ε ξής : 
• Με τά τη συ µπλή ρω ση  3 ε τών υ πη ρε σί ας ε πί δο µα   5%
• Με τά τη συ µπλή ρω ση  6 ε τών υ πη ρε σί ας ε πί δο µα 10%
• Με τά τη συ µπλή ρω ση  9 ε τών υ πη ρε σί ας ε πί δο µα 15%
• Με τά τη συ µπλή ρω ση 12 ε τών υ πη ρε σί ας ε πί δο µα 20% 
• Με τά τη συ µπλή ρω ση 15 ε τών υ πη ρε σί ας ε πί δο µα 25%
• Με τά τη συ µπλή ρω ση 18 ε τών υ πη ρε σί ας ε πί δο µα 35%

Έως 1.1.2009 Από 1.5.2009
(+5,5%)

43,27 ευρώ 45,65 ευρώ

Έως 1.1.2009 Από 1.5.2009
(+5,5%)

39,52 ευρώ 41,69 ευρώ
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• Με τά τη συ µπλή ρω ση 21 ε τών υ πη ρε σί ας ε πί δο µα 40% 
• Με τά τη συ µπλή ρω ση 24 ε τών υ πη ρε σί ας ε πί δο µα 45% 
• Με τά τη συ µπλή ρω ση 27 ε τών υ πη ρε σί ας ε πί δο µα 50%
• Με τά τη συ µπλή ρω ση 30 ε τών υ πη ρε σί ας ε πί δο µα 55%. 
Η προϋ πη ρε σία α πο δει κνύ ε ται µε σχε τι κή βε βαί ω ση του ερ γο δό τη σε πε ρί πτω ση
δε α δυ να µί ας προ σκο µί σε ώς της δήλωσης, η προϋπηρεσία α πο δει κνύ ε ται α πό
το α σφα λι στι κό βι βλιά ριο σε συνδυασµό µε σχετική υπεύθυνη δήλωση του
εργαζόµενου (ΣΣΕ 27.7.1998, ΣΣΕ 17.4.2008 και ΣΣΕ 14.5.2008, 
ΣΣΕ 7.12.2009).

β) Ε πί δο µα γά µου: Το ε πί δο µα γά µου ο ρί ζε ται σε πο σο στό 10% που υ πο λο γί ζε ται
στο ε κά στο τε ι σχύ ον βα σι κό µισθό ή η µε ρο µί σθιο προ σαυ ξη µέ νο µε το ε πί δο µα
πο λυ ε τί ας και κα τα βάλ λε ται σε κά θε έγ γα µο ερ γα ζό µε νο (ΣΣΕ 17.4.2008, 
ΣΣΕ 7.12.2009). 
Το επίδοµα γάµου δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς καθώς και οι ευρισκόµενοι/ες
σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγµένοι-ες (άρθρο 20 παράγρ. 2 
Ν. 1849/1989) (ΣΣΕ 17.4.2008, ΣΣΕ 7.12.2009). 

γ) Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σίας
Το επίδοµα αυτό ορίζεται σε ποσοστό 10%, υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον
βασικό µισθό ή ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο µε το επίδοµα πολυετίας και
χορηγείται µόνον στους εργαζόµενους που απασχολούνται στους ακόλουθους
χώρους :   
α) Πα ρα λα βής και τρο φο δό τη σης των µη χα νη µά των µε σιτάρι, 
β) Πα ρα γω γής,
γ) Εν σάκ κι σης και φόρ τω σης προ ϊ ό ντων και υ πο προ ϊ ό ντων και 
δ) Κα θα ρι σµού, συ ντήρη σης και α πο θή κευ σης κε νών σάκ κων (ΣΣΕ 27.7.1998,

ΣΣΕ 17.4.2008 και ΣΣΕ 7.12.2009).
δ) Oι κο νο µι κή ε νί σχυ ση για α ντι µε τώ πι ση ε κτά κτων δα πα νών 

Στο α’  δε κα πεν θή µε ρο του Σε πτεµ βρί ου  κά θε  έ τους  σε  ό λους  τους  ερ γα ζο -
µέ νους χο ρη γεί ται ως οι κο νο µι ι κή ε νί σχυ ση για την α ντι µε τώ πι ση ε κτά κτων δα -
πα νών το πο σό που α ντι στοι χεί σε 15 η µε ρο µί σθια ή 15/25 του µισθού 
(ΣΣΕ 7.12.2009).

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 (Δ∆Α 3/2012).
ε) Επίδοµα σπουδών 

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, χορηγούνται
επιδόµατα επιστηµονικής και επαγγελµατικής κατάρτισης, υπολογιζόµενα επί
του βασικού µισθού ή του ηµεροµισθίου τους και του επιδόµατος πολυετίας και
δη ως εξής: 
α) Στους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ, επίδοµα εκ ποσοστού 18%.
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β) Στους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ, επίδοµα εκ ποσοστού 13%.
γ) Στους κατόχους διπλώµατος µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατόχους

διπλώµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης-ειδίκευσης και κατόχους
επαγγελµατικής άδειας χρήσης-οδήγησης επαγγελµατικού µηχανήµατος-
αυτοκινήτου, επίδοµα εκ ποσοστού 5% (ΣΣΕ 17.4.2008, ΣΣΕ 14.5.2008 και
ΣΣΕ 7.12.2009).

στ)Επίδοµα ηλεκτρονικού υπολογιστή 
Στους εργαζόµενους που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), ανεξάρτητα
από την ειδικότητά τους, στο χώρο παραγωγής και δε λαµβάνουν ανθυγιεινό
επίδοµα, χορηγείται επίδοµα Η/Υ, υπολογιζόµενο σε ποσοστό 15% επί του
βασικού ηµεροµισθίου ή του µισθού. Στους εργαζόµενους που χειρίζονται Η/Υ,
ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, στο χώρο παραγωγής και λαµβάνουν
ανθυγιεινό επίδοµα, χορηγείται επίδοµα Η/Υ, υπολογιζόµενο σε ποσοστό 5% επί
του βασικού ηµεροµισθίου ή του µισθού (ΣΣΕ 17.4.2008, ΣΣΕ 14.5.2008 και 
ΣΣΕ 7.12.2009).

ζ. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόµατος
αδείας
Τα επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας

καταβάλλονται στους υπαγόµενους στην παρούσα κατά τους όρους και τις
προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ των ετών 2010,
2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και του προσαρτήµατος αυτής 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφ. 14/16.7.2010) (Δ∆Α 3/2012).

ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑ ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Ώρες απασχόλησης
Oι η µέ ρες και ώ ρες ερ γα σί ας στις ε πι χει ρή σεις α λευ ρο µύ λων που υ πά γο νται
στην ρύθµιση αυ τή εί ναι αυ τές που κα θο ρί ζο νται α πό τους ό ρους των Ε θνι κών
Γε νι κών Συλ λο γι κών Συµ βά σε ων Ερ γα σί ας, ό πως αυ τοί ι σχύ ουν κά θε φο ρά 
(ΣΣΕ 7.12.2009).

2. Αµοιβή νυκτερινής εργασίας
Η νυ κτε ρι νή ερ γα σία α µεί βε ται µε προ σαύ ξη ση πο σο στού 30% ε πι πλέ ον της
α ντί στοι χης α µοι βής της η µε ρή σι ας ερ γα σί ας (ΣΣΕ 27.7.1998, ΣΣΕ 7.12.2009).

3. Αρ γί ες
Oι αρ γί ες, δη λα δή η µέ ρες α πο χής α πό την ερ γα σία κα τά τις ο ποί ες κα τα βάλ λε -
ται η νό µι µη η µε ρή σια α µοι βή, ό πως αυ τές κα θο ρί σθη καν και ι σχύ ουν στον κλά -
δο για ό λους ερ γα ζο µέ νους που υ πά γο νται στη ρύθµιση αυ τή, δι ευ κρι νί ζο νται
και εί ναι οι α κό λου θες:
* Η 1η Ι α νου α ρί ου / Πρω το χρο νιά 
* Η 25η Μαρ τί ου
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* Η Με γά λη Πα ρα σκευ ή 
* Η δεύ τε ρη η µέ ρα του Πά σχα
* Η 15η Αυ γού στου
* Η 28η O κτω βρί ου
* Η 25η Δ∆ε κεµ βρί ου, η µέ ρα Χρι στου γέν νων
* Η 26η Δ∆ε κεµ βρί ου, δεύτερη η µέ ρα Χρι στου γέν νων (ΣΣΕ 7.12.2009)
* Η Καθαρά Δ∆ευτέρα (ΣΣΕ 17.4.2008, ΣΣΕ 14.5.2008 και ΣΣΕ 7.12.2009)
* Η ηµέρα των Θεοφανείων
Στις α νω τέ ρω αρ γί ες δεν πε ριέ χο νται τα Σάβ βα τα και οι Κυ ρι α κές λό γω της 
ι σχύ ος της πεν θή µε ρης ε βδο µα διαί ας α πα σχό λη σης και για το λό γο αυ τό δεν 
α να φέ ρε ται στις αρ γί ες η Κυ ρι α κή του Πά σχα. Ε πί σης στις α νω τέ ρω αρ γί ες δεν
πε ριέ χο νται ει δι κές το πι κές αρ γί ες, οι ο ποί ες ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν, σύµ φω -
να µε την ι σχύ ου σα νο µο θε σία και τις το πι κές συ νή θει ες, την ε πι χει ρη σι α κή 
συ νή θει α, ή τυ χόν ε λευ θε ριό τη τα των ερ γο δο τών που υ πά γο νται στις συµ βαλ λό -
µε νες ερ γο δο τι κές ορ γά νω σεις (ΣΣΕ 7.12.2009).

4.  Ε τή σια κα νο νι κή ά δει α
Κάθε µισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε επιχείρηση ανήκουσα στις
συµβαλλόµενες στην παρούσα εργοδοτικές οργανώσεις και µέχρι τη
συµπλήρωση δέκα (10) µηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει
ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές κατ’ αναλογία µε το χρόνο
εργασίας που έχει συµπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό
αυτό υπολογίζεται µε βάση ετήσια άδεια εικοσιτεσσάρων εργασίµων ηµερών ή
αν στην επιχείρηση εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εργασίας, είκοσι
εργασίµων ηµερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ηµέρα της εβδοµάδας
κατά την οποία δεν απασχολούνται οι µισθωτοί λόγω του εφαρµοζόµενου
συστήµατος εργασίας (ΣΣΕ 7.12.2009).
Εργα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10 ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή
προ ϋ πη ρε σία δώδεκα (12) ε τών σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη και µε 
ο ποι α δή πο τε σχέ ση εξαρτηµένης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α τριάντα (30) ερ γα -
σί µων η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα ε ξαή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ή
είκοσι πέντε (25) ερ γα σί µων η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα πεν θή µε ρης 
ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας (ΣΣΕ 7.12.2009).
Μετά από τη συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας στον ίδιο ή σε
οποιονδήποτε εργοδότη, η κανονική ετήσια άδεια προσαυξάνεται ώστε να είναι
συνολικά τριάντα µία (31) εργάσιµες ηµέρες σε εξαήµερο και είκοσι έξι (26) σε
πενθήµερο (ΣΣΕ 7.12.2009).

5. Ά δει α γά µου
Σε περίπτωση τέλεσης γάµου, στους εργαζόµενους, που υπάγονται στη ρύθµιση
αυτή, χορηγείται άδεια έξι (6) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές, εφόσον
απασχολούνται για έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
άδεια για όσους απασχολούνται πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα (ΣΣΕ 17.4.2008).
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Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του Ν. 539/1945,
όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασµό και µε τα οριζόµενα στην παρούσα
σύµβαση για την κανονική ετήσια άδεια (ΣΣΕ 7.12.2009).

6. Ά δει α λό γω γεν νή σε ως τέ κνου 
Σε πε ρί πτωση γέν νη σης τέκνου στον  πα τέ ρα του παιδιού χορηγούντα δύο (2) 
εργάσιµες η µέ ρες ά δει α µε α πο δο χές (ΣΣΕ 7.12.2009).

7. Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τω µέ νων µε λών
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν. 1483/1984 σε πε ρί πτω ση α σθε νεί ας ε ξαρ τω µέ νων
µελών κα θο ρί ζε ται σε δεκατέσσερις (14) ερ γά σι µες η µέ ρες κατ' έ τος, ε φό σον
ο/η ερ γα ζό µε νος/η έ χει τρία παι διά και πά νω, όπως καθορίσθηκε µε την ΕΓΣΣΕ
2008-2009 (ΣΣΕ 7.12.2009).

8. Ά δει α συµ µε το χής σε ε ξε τά σεις
Η ά δει α της πα ρα γρά φου 1 του άρ θρο 2 του Ν.1346/83 για συµ µε το χή σε ε ξε τά -
σεις των ερ γα ζο µέ νων µα θη τών, ή σπου δα στών, ή φοι τη τών εκ παι δευ τι κών µο -
νά δων ο ποι ου δή πο τε τύ που και ο ποι ασ δή πο τε βαθ µί δας του Δ∆η µο σί ου ή ε πο -
πτευ ο µέ νων α πό το δη µό σιο µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο, ο ρί ζε ται σε 30 η µέ ρες. Oι
δι και ού χοι αυ τής της ά δει ας   δεν πρέ πει να έ χουν συ µπλη ρώ σει  το 28ο έ τος της
η λι κί ας τους. Η ά δει α αυ τή χο ρη γεί ται σε συ νε χείς η µέ ρες ή τµη µα τι κά  
(ΣΣΕ 27.7.1998).
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν να ζη τή σουν α πό κοι νού την αύ ξη ση των
α πο δο χών που κα τα βάλ λο νται α πό τον OΑΕΔ∆ για τις η µέ ρες α δεί ας για συµ µε -
το χή σε ε ξε τά σεις κα τά την παρ. 1 του άρ θρου 2 Ν. 1346/1983, ό πως έ χει δι α -
µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12.4.1996 και µε το άρ θρο 6 της ΕΓΣΣΕ
της 18.5.1998, στο ύ ψοις των κα τα βαλ λο µέ νων α πο δο χών του ερ γα ζο µέ νου και
σε κά θε πε ρί πτω ση ό χι κά τω των νο µί µων. (ΣΣΕ 26.7.2000)

9. Άδεια φροντίδας παιδιού 
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 6 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ και του
άρθρου 9 της από 24.5.2004 ΕΓΣΣΕ.
α. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών

από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να
αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα.
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες, ηµερησίως για τους πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες ή να χορηγείται ως συνολική
ισόχρονη άδεια µε αποδοχές µετά τη συµπλήρωση της άδειας κύησης.

β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
µητέρας του παιδιού.

γ. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και
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οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους
των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

δ. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
ε. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας

και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις (ΣΣΕ 7.12.2009).

10.Μονογονεϊκές οικογένειες 
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 7 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ.
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που
έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6)
εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις.
Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων
ηµερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών
ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή
τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του
γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας
κανονικής άδειας (ΣΣΕ 7.12.2009).

11.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
(ΣΣΕ 7.12.2009)
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 8 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ και του
άρθρου 12 της από 24.5.2004 ΕΓΣΣΕ.
Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που
απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο
έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες
ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια µε αποδοχές. 

Στους φυσικούς και θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συµπληρωµένων,
το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων
του  ή αιµοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών
ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς
επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (ΣΣΕ 7.12.2009).

12.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 9 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ.
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ 7.12.2009).

13.Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτηµένων” ατόµων κατά την περίοδο
της απεξάρτησης 
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 10 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ.
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Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης,
εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4)
µήνες από τη υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά 
(ΣΣΕ 7.12.2009).

14.Αποζηµίωση καταγγελίας ως προς την ειδικότητα του αρχιµυλωνά και του
βοηθού αρχιµυλωνά 
Σε περίπτωση καταγγελίας σύµβασης εργαζόµενου µε την ειδικότητα του
αρχιµυλωνά ή βοηθού αρχιµυλωνά, ως προς την καταβολή της αποζηµίωσης
εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην καταγγελία της σύµβασης
εργαζοµένων µε υπαλληλική ιδιότητα (Ν. 2112/1920, άρθρο 1, παρ. 1 και 
Ν. 3198/1955, άρθρο 5, παρ.3) (ΣΣΕ 7.12.2009)

15. Αποζηµιώσεις λοιπών εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα: 
Oι α πο ζη µιώ σεις της πα ρα γρ. 1, πε ρι πτ. α, άρ θρο 3, ΒΔ∆ 16/18.7.20 στην πε ρί πτω -
ση κα ταγ γε λί ας συµ βά σε ως ερ γα σί ας ερ γα το τε χνι τών βελ τιώ νο νται σύµ φω να µε
τις ρυθ µί σεις του άρθρου 3 της από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ και κα θο ρί ζο νται ως ε ξής,
ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας τους: 
• Aπό 2 µή νες έ ως 1 έ τος :5  η µε ρο µί σθια 
• Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο έ ως 2 έ τη :7 η µε ρο µί σθια 
• Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 5 έ τη :15 η µε ρο µί σθια  
• Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 10 έ τη :30 η µε ρο µί σθια 
• Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη :60 η µε ρο µί σθια 
• Α πό 15 συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη :100 η µε ρο µί σθια 
• Α πό 20 συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη :120 η µε ρο µί σθια 
• Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη :145 η µε ρο µί σθια 
• Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και άνω  :165 η µε ρο µί σθια 
Η προβλεπόµενη από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 435/1976, αποζηµίωση του Β.Δ∆. της
16/18.7.1920 των αποχωρούντων εκ της εργασίας µυλεργατών οποιασδήποτε
ειδικότητας, των συµπληρωσάντων τις προϋποθέσεις προς λήψη πλήρους
σύνταξης από το ΙΚΑ, θα καταβάλλεται ολόκληρη αντί του καθοριζοµένου στην
ως άνω διάταξη, σύµφωνα µε το από 6.3.1978 ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των
εδώ συµβαλλοµένων (ΣΣΕ 7.12.2009).

16. Πα ρο χές σε εί δος
α) Εί δη έν δυ σης        

Στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στη ρύθµιση αυ τή χο ρη γεί ται µία 
φόρ µα ερ γα σί ας και έ να ζευ γά ρι υ πο δη µά των που α νή κουν κα τά κυ ριό τη τα
στον ερ γο δό τη και α να νε ώ νο νται µε δα πά νη του ό ταν φθα ρούν.
(ΣΣΕ 17.4.2008 και ΣΣΕ 7.12.2009).
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β) Χο ρή γη ση γά λα κτος 
Σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους χο ρη γεί ται µία φιά λη γά λα κτος (640 γραµ µά -
ρια)  για κά θε µία ερ γά σι µη η µέ ρα α πα σχό λη σής τους (ΣΣΕ 17.4.2008 και
ΣΣΕ 7.12.2009).

17.Πα ρα κρά τη ση  συν δι κα λι στι κής συν δρο µής
Oι ερ γο δό τες, ε πι χει ρή σεις, που υ πά γο νται στη ρύθµ ι ση αυ τή πα ρα κρα τούν α πο
τη πλη ρω µή της µι σθο δο σί ας τη συν δρο µή των µε λών πρω το βαθ µί ων συν δι κα λι -
στι κών ορ γα νώ σε ων ερ γα ζο µέ νων πο σού 2 ευρώ µη νιαί ως, την ο ποί α α πο δί δουν
σ’ αυ τές κά θε µή να.
Για την πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µής η πρω το βάθ µια συν δι κα -
λι στι κή ορ γά νω ση υποβάλλει έγ γρα φη δή λω ση προς τον ερ γο δό τη - ε πι χεί ρη ση.
Με τη δή λω ση αυ τή γνω στο ποι εί ται το δι και ού χο Σω µα τεί ο, το πο σό της συν δρο -
µής, η συ χνό τη τα πα ρα κρά τη σης(µή νας, ε ξά µη νο) και ο τρα πε ζι κός λο γα ρι α -
σµός, στον ο ποί ο θα κα τα τί θε ται το πα ρα κρα τού µε νο πο σό υ πέρ του Σω µα τεί ου
και εν δε χο µέ νως το πο σο στό ή πο σό υ πέρ των δευ τε ρο βάθ µι ων ορ γα νώ σε ων
στις ο ποί ες α νή κει το πρω το βάθ µιο Σω µα τεί ο ή και την υ πέρ της ΓΣΕΕ συν δρο -
µή. Η δή λω ση αυ τή ι σχύ ει για τον ερ γο δό τη, ε πι χεί ρη ση, µέ χρι την α ντι κα τά στα -
σή της α πό άλ λη δή λω ση, ό ταν µε τα βάλ λο νται στοι χεί α του πε ρι ε χο µέ νου της. 
Η δή λω ση µε την ο ποί α τα µέ λη του Σω µα τεί ου δη λώ νουν προς τον ερ γο δό τη- 
ε πι χεί ρη ση, ό τι ε πι θυ µούν την πα ρα κρά τη ση της συν δρο µής τους ή την α νά κλη -
σή της µπο ρεί να γί νει και µέ σω του Σω µα τεί ου (ΣΣΕ 7.12.2009).

18.Προσυνταξιοδοτική περίοδος 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από το χρόνο πλήρους
συνταξιοδότησης του εργαζόµενου η καταγγελία της σύµβασης εργασίας θα
γίνεται αφού τηρηθεί εκ µέρους του εργοδότη η ακόλουθη διαδικασία:
Της καταγγελίας προηγείται κλήση του εργαζόµενου σε ακρόαση ενώπιον
εκπροσώπου ή επιτετραµµένου της εταιρείας οριζοµένου από αυτήν. Στην
ακρόαση καλείται µε δικαίωµα λόγου εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικής
πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στο χώρο της εταιρείας και αν δεν
υπάρχει εκπρόσωπος της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η µη
προσέλευση του εκπροσώπου και/ή του εργαζόµενου δεν παρακωλύει την
πρόοδο των διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης εκτίθενται συνοπτικώς
οι αιτίες για τις οποίες η Εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στην καταγγελία, ο
δε εργαζόµενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της ίδιας αυτής ακρόασης να
εκφράσει τις απόψεις του και παρατηρήσεις προφορικά ή έγγραφα.
Μετά τα ανωτέρω ο εργοδότης ασκεί το διευθυντικό του δικαίωµα αποφασίζει
περί της καταγγελίας ή µη της σύµβασης εργασίας του εργαζόµενου τηρώντας
τις νόµιµες προϋποθέσεις στα πλαίσια πάντοτε του άρθρου 281 Α.Κ. περί
καταχρηστικής άσκησης του δικαιώµατος και της αρχής της αναλογικότητας.
Για να ισχύσει η παρούσα κάθε εργαζόµενος οφείλει να εισέρχεται στην
τελευταία πενταετία πριν από την ηµεροµηνία πλήρους συνταξιοδότησης να
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καταθέτει αµελλητί στον εργοδότη υπεύθυνη δήλωση για το γεγονός αυτό µαζί
µε την οποία θα συνυποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης. Παράλληλα εντός
δύο µηνών από της υποβολής της ως άνω δηλώσεως θα κατατίθεται από τον
εργαζόµενο στον εργοδότη βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα από τον
οποίο θα προκύπτουν οι ηµέρες ασφάλισης του, µέχρις της ηµεροµηνίας αυτής
(ήτοι πέντε έτη πριν τη νόµιµη ηµεροµηνία πλήρους συνταξιοδότησης 
(ΣΣΕ 7.12.2009).

19.Μικτή Γνωµοδοτική Επιτροπή
α. Συγκροτείται µικτή επιτροπή εργασίας, η οποία είναι τετραµελής,

αποτελούµενη από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και δύο της
εργοδοτικής πλευράς. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Μεσολαβητής-
Δ∆ιαιτητής Μαρία Ν. Ντότσικα µε σκοπό την επικαιροποίηση της περιγραφής
των ειδικοτήτων των εργαζοµένων και την ένταξη τους σε µισθολογικές
κατηγορίες µε βάση τη σύγχρονη οργάνωση και τεχνολογία των επιχειρήσεων
κυλινδρόµυλων.

β. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εντός ενός µηνός από την υπογραφή της
παρούσης, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Επιτροπής, η οποία θα
απευθύνει έγγραφη πρόσκληση προς τα µέρη για την εξέταση των θεµάτων
της περίπτωσης α.

γ. Η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της εντός 5µήνου από της
υπογραφής της παρούσης και η τυχόν συµφωνία που θα προκύψει µε βάση
το πόρισµά της θα αποτελέσει κείµενο της επόµενης ΣΣΕ.
Σε αντίθετη περίπτωση στο πόρισµα θα καταγραφούν τα σηµεία συµφωνίας
και διαφωνίας των µερών και το ζήτηµα αυτό θα αποτελέσει αντικείµενο
διαπραγµάτευσης στη νέα ΣΣΕ (ΣΣΕ 7.12.2009).

19.Κωδικοποίηση ισχυόντων όρων (ΣΣΕ 20.7.2006)
Η ρύθ µι ση αυ τή περιλαµβάνει κωδικοποιηµένους όλους τους ισχύοντες όρους
συλλογικών ρυθµίσεων ήτοι και την από 7.12.2009 ΣΣΕ.

20.Τυ χόν κα τα βαλ λό µε νες α πο δο χές µε γα λύ τε ρες α πό αυ τές που κα θο ρί ζο νται µε
τη ρύθµιση αυ τή δεν µειώ νο νται (Δ∆Α 3/2012).

21.Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 7.12.2009 ΣΣΕ
κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα (Δ∆Α 3/2012).

22.Ευ νοϊ κό τε ροι ό ροι α µοι βής και ερ γα σί ας που ι σχύ ουν µε βά ση α το µι κές συµ βά -
σεις ερ γα σί ας, την ι σχύ ου σα ε πι χει ρη σι α κή συ νή θει α ή α πό ε λευ θε ριό τη τα του
ερ γο δό τη, δεν θί γο νται α πό τους ό ρους της ρύθµισης αυ τής (ΣΣΕ 7.12.2009).
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