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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1448
17 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30−3−2011 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των αδειούχων πρακτικών μηχανικών, μηχα−
νοδηγών, θερμαστών κ.λπ. καθώς και των ψυκτικών
μέσων και κατωτέρων σχολών, που εργάζονται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου. ......................................................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 16−12−2010 Συλλογι−
κής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής
και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχι−
στών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων
κ.λπ. όλης της χώρας. ......................................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 15−9−2010 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μη−
χανοδηγών και γεωτρυπανιστών μηχανημάτων Λα−
τομείων Πέτρας, χώματος και μαρμάρου όλης της
χώρας. ...........................................................................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 16−12−2010 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλη−
σης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώ−
ρας. ..................................................................................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 2−8−2010 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των τεχνικών του κινηματογράφου και της
τηλεόρασης, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτη−
μένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότες
που πραγματοποιούν οπτικοακουστικές παραγω−
γές κάθε είδους.. ..................................................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 29−7−2010 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας του προσωπικού βιομηχανικών− βιοτεχνικών
επιχειρήσεων καθώς και των λοιπών εργαστηρίων
Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. ......................
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22−7−2010 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επι−
χειρήσεις όλης της χώρας. .........................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης
31/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
Ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας.
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Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής κατ’ έφεση Από−
φασης 2−Εφ/2010 «Για τη ρύθμιση των όρων αμοι−
βής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών
της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που
εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) με−
λών της Ε.I.I.ΡΑ. της χώρας».. .....................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης
10/2011 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
εκπαιδευτικών κατά την έννοια του άρθρου 5 της
Υπουργικής απόφασης 4565/1993 (ΦΕΚ 438 Β/18−6−
1993) που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης
εργασίας στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας». .........
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης 7/2011
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπι−
κού που εργάζεται στη διαδικασία παραγωγής επε−
ξεργασίας και επισκευής, προϊόντων αργυροχρυσο−
χοϊας και λοιπών πολυτίμων μετάλλων καθώς και στη
διαδικασία επισκευής ωρολογίων όλης της χώρας».
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης 2/2011
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζο−
μένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επι−
χειρήσεις»...................................................................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης
46/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
Πτυχιούχων Πρακτικών μηχανικών, θερμαστών κ.λπ.
Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης». ......................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης
38/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
τεχνικών τηλεόρασης μέλη της Ένωσης Τεχνικών
Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (Ε.Τ.Ι.Τ.ΒΕ.)
που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτι−
κούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος που εί−
ναι μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικών Σταθμών
Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.)»............................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης
39/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
τεχνικών τηλεόρασης μέλη της Ένωσης Τεχνικών
Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (Ε.Τ.Ι.Τ.Α.) που εργά−
ζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεο−
πτικούς Σταθμούς της Ελλάδος που είναι μέλη της
Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής
Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.)...................................................................
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης
36/2010 «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και ερ−
γασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουρι−
στικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της
χώρας». .........................................................................................................
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11348/694
(1)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30−3−2011 Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των αδειούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών,
θερμαστών κ.λπ. καθώς και των ψυκτικών μέσων και κα−
τωτέρων σχολών, που εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90
(ΦΕΚ 27/Α/90).
6. Την από 1−4−2011 αίτηση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗ−
ΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
7. Το από 5−5−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20/5/2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του επαγγέλματος, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 30−3−2011 Συλ−
λογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των αδειούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανο−
δηγών, θερμαστών κ.λπ. καθώς και των ψυκτικών μέσων
και κατωτέρων σχολών, που εργάζονται στο Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του
επαγγέλματος, που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1−4−2011
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 11320/666
(2)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 16−12−2010 Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαρι−
στών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. 89/2010 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90
(ΦΕΚ 27/Α/90).
6. Την από 28−12−2010 αίτηση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟ−
ΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ «ΠΟΕΚ» «Η
ΕΝΩΣΙΣ».
7. Το από 24−1−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20/5/2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 16−12−2010 Συλ−
λογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών,
ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λπ. όλης
της χώρας, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους
του επαγγέλματος στον κλάδο, που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 28−12−2010
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 11341/687
(3)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 15−9−2010 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανο−
δηγών και γεωτρυπανιστών μηχανημάτων Λατομείων
Πέτρας, χώματος και μαρμάρου όλης της χώρας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. 89/2010 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90
(ΦΕΚ 27/Α/90).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Την από 19−10−2010 αίτηση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΕΙ−
ΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΕΛ−
ΛΑΔΟΣ.
7. Το από 24−1−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20/5/2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα−
σίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 15−9−2010 Συλ−
λογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχα−
νοδηγών και γεωτρυπανιστών μηχανημάτων Λατομείων
Πέτρας, χώματος και μαρμάρου όλης της χώρας, για
όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του επαγγέλ−
ματος στον κλάδο, που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 19−10−2010.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F

Αριθμ. 11342/688
(4)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 16−12−2010 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης
προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. 89/2010 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90
(ΦΕΚ 27/Α/90).
6. Την από 28−12−2010 αίτηση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟ−
ΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ «ΠΟΕΚ» «Η
ΕΝΩΣΙΣ».
7. Το από 24−1−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20/5/2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:
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1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 16−12−2010 Συλ−
λογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης
προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας, για
όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου,
που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 28−12−2010.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθ. 11301/647
(5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 2−8−2010 Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των τεχνικών του κινηματογράφου και της
τηλεόρασης, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτη−
μένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότες
που πραγματοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές
κάθε είδους.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. 89/2010 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90
(ΦΕΚ 27/Α/90).
6. Την από 4−8−2010 αίτηση της ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.
7. Το από 24−1−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20/5/2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων στον κλάδο, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 2−8−2010 Συλ−
λογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των τεχνικών του κινηματογράφου και της
τηλεόρασης, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότες που πραγμα−
τοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές κάθε είδους, για
όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου,
που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 4−8−2010.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 11351/697
(7)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22−7−2010 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχει−
ρήσεις όλης της χώρας.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 11302/648
(6)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 29−7−2010 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας του προσωπικού βιομηχανικών− βιοτεχνικών
επιχειρήσεων καθώς και των λοιπών εργαστηρίων
Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. 89/2010 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90
(ΦΕΚ 27/Α/90).
6. Την από 6−8−2010 αίτηση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟ−
ΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.
7. Το από 24−1−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20/5/2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 29−7−2010 Συλ−
λογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και
εργασίας του προσωπικού βιομηχανικών− βιοτεχνικών
επιχειρήσεων καθώς και των λοιπών εργαστηρίων Ζα−
χαρωδών προϊόντων όλης της χώρας, για όλους τους
εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά
αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 6−8−2010.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. 89/2010 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90
(ΦΕΚ 27/Α/90).
6. Την από 6−8−2010 αίτηση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟ−
ΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.
7. Το από 24−1−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20/5/2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 22−7−2010 Συλ−
λογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και
εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχει−
ρήσεις όλης της χώρας, για όλους τους εργοδότες και
εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 6−8−2010.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 11331/677
(8)
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης 31/2010
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιδιωτικών
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Τις αριθμ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).
6. Την από 7 Ιουλίου 2010 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδι−
ωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.ΕΛ.Ε.).
7. Το από 18−5−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20 Μαΐου 2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη
κήρυξη υποχρεωτικής της 31/2010 πιο πάνω Διαιτητικής
Απόφασης (ΔΑ), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες
απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλμα−
τος στο κλάδο, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 31/2010 Διαιτητική
Απόφαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιδι−
ωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας», για όλους
τους εργοδότες και εργαζόμενους του επαγγέλματος
στο κλάδο που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 7−7−2010.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 11326/672
(9)
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής κατ’ έφεση Από−
φασης 2−Εφ/2010 «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής
και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της
Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργά−
ζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της
Ε.I.I.ΡΑ. της χώρας».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθμ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
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5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).
6. Την από 5 Ιανουαρίου 2011 αίτηση της Ένωσης Τε−
χνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ).
7. Το από 18−5−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20 Μαΐου 2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κή−
ρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω 2−Εφ/2010 Διαιτητικής
Απόφασης (ΔΑ), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες
απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλμα−
τος στο κλάδο, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την Διαιτητική κατ’ έφεση
Απόφαση 2−Εφ/2010 «Για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της Ένωσης
Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ι.ΡΑ. της
χώρας», για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους
του επαγγέλματος στο κλάδο που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 5−1−2011.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 11323/669
(10)
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης 10/2011
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαι−
δευτικών κατά την έννοια του άρθρου 5 της Υπουρ−
γικής απόφασης 4565/93 (ΦΕΚ 438 Β/18−6−1993) που
απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα
ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 « Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθμ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).
6. Την από 5 Απριλίου 2011 αίτηση της Ομοσπον−
δίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας
(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Το από 18−5−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20 Μαΐου 2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω 10/2011 Διαιτητικής
Απόφασης (Δ.Α.), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες
απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλμα−
τος στον κλάδο, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 10/2011 Διαιτητι−
κή Απόφαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των εκπαιδευτικών κατά την έννοια του άρθρου 5 της
Υπουργικής Απόφασης 4565/1993 (ΦΕΚ 438/Β/1993), που
απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα
ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας, για όλους τους εργοδό−
τες και εργαζόμενους του επαγγέλματος στον κλάδο
που αφορά αυτή».
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 5 Απρι−
λίου 2011.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω 7/2011 Διαιτητικής
Απόφασης (Δ.Α.), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδό−
τες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου,
αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 7/2011 Διαιτητική
Απόφαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του
προσωπικού που εργάζεται στη διαδικασία παραγωγής
επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσο−
χοϊας και λοιπών πολυτίμων μετάλλων, καθώς και στη
διαδικασία επισκευής ωρολογίων όλης της χώρας» για
όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου
που αφορά αυτή».
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 25−2−2011.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011

F
Αριθμ. 11321/667
(12)
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης 2/2011
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζο−
μένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επι−
χειρήσεις».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 11324/670
(11)
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης 7/2011
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπι−
κού που εργάζεται στη διαδικασία παραγωγής επε−
ξεργασίας και επισκευής, προϊόντων αργυροχρυσο−
χοϊας και λοιπών πολυτίμων μετάλλων καθώς και στη
διαδικασία επισκευής ωρολογίων όλης της χώρας».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 « Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθμ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).
6. Την από 25 Φεβρουαρίου 2011 αίτηση της Πανελ−
λήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
(ΠΟΕΜ).
7. Το από 18−5−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20 Μαΐου 2011.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθμ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).
6. Την από 21 Ιανουαρίου 2011 αίτηση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος «Π.Ο.Ε.Κ.».
7. Το από 18−5−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20 Μαΐου 2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω 2/2011 Διαιτητικής
Απόφασης (ΔΑ), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενο* εργοδό−
τες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου,
αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 2/2011 Διαιτητική
Απόφαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
εργαζομένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές
επιχειρήσεις για όλους τους εργοδότες και εργαζόμε−
νους του κλάδου που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 21 Ιανου−
αρίου 2011.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Aριθμ. 11322/668
(13)
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης
46/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
Πτυχιούχων Πρακτικών μηχανικών, θερμαστών κ.λπ.
Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθμ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).
6. Την από 19 Νοεμβρίου 2010 αίτηση της Ένωσης
Πτυχιούχων πρακτικών μηχανικών, θερμαστών και συ−
ντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων Ανατ. Κρήτης.
7. Το από 18−5−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20 Μαΐου 2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω 46/2010 Διαιτητικής
Απόφασης (Δ.Α.), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες
απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλμα−
τος στον κλάδο, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 46/2010 Διαιτητική
Απόφαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
Πτυχιούχων Πρακτικών μηχανικών, θερμαστών κ.λπ. Ξε−
νοδοχείων Ανατολικής Κρήτης» για όλους τους εργοδό−
τες και εργαζόμενους του επαγγέλματος στον κλάδο
που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 19−11−2010.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 11329/675
(14)
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης
38/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
τεχνικών τηλεόρασης μέλη της Ένωσης Τεχνικών
Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (Ε.Τ.Ι.Τ.ΒΕ.)
που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς
Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος που είναι μέλη
της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικών Σταθμών Εθνικής Εμ−
βέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.)».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθμ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).
6. Την από 30 Σεπτεμβρίου 2010 αίτηση του Σωμα−
τείου « Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου
Ελλάδος (Ε.Τ.Ι.Τ.ΒΕ.)».
7. Το από 16−5−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20 Μαΐου 2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη
κήρυξη υποχρεωτικής της 38/2010 πιο πάνω Διαιτητικής
Απόφασης (Δ.Α.), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες
απασχολούν το 51 % των εργαζομένων του κλάδου,
αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 38/2010 Διαιτητική
Απόφαση « Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
Τεχνικών Τηλεόρασης μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ιδι−
ωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (Ε.Τ.Ι.Τ.ΒΕ.) που
εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλε−
οπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος που είναι μέλη της
Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας
(Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.) για όλους τους εργοδότες και εργαζόμε−
νους του κλάδου που αφορά αυτή».
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 30−9−2010.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 11328/674
(15)
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης
39/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των
τεχνικών τηλεόρασης μέλη της Ένωσης Τεχνικών
Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (Ε.Τ.Ι.Τ.Α.) που εργά−
ζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεο−
πτικούς Σταθμούς της Ελλάδος που είναι μέλη της
Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμ−
βέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.).

F
Αριθμ. 11330/676
(16)
Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης 36/2010
«Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του
προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επι−
σιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθμ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).
6. Την από 30 Σεπτεμβρίου 2010 αίτηση της Ένωσης
Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής.
7. Το από 16−5−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20 Μαΐου 2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη
κήρυξη υποχρεωτικής της 39/2010 πιο πάνω Διαιτητικής
Απόφασης (ΔΑ), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδό−
τες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου,
αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 39/2010 Διαιτητική
Απόφαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τε−
χνικών Τηλεόρασης μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής
Τηλεόρασης Αττικής (Ε.Τ.Ι.Τ.Α.) που εργάζονται στους
Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς
της Ελλάδος που είναι μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τη−
λεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.) για
όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου
που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 30 Σε−
πτεμβρίου 2010.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 « Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις αριθμ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/7−10−2009).
4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).
6. Την από 2 Αυγούστου 2010 αίτηση της Πανελλήνι−
ας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων
Τουριστικών Επαγγελμάτων.
7. Το από 18−5−2011 υπηρεσιακό σημείωμα.
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 20 Μαΐου 2011.
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη
κήρυξη υποχρεωτικής της 36/2010 πιο πάνω Διαιτητικής
Απόφασης (Δ.Α.), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδό−
τες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου,
αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 36/2010 Διαιτητική
Απόφαση για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργα−
σίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών
και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας, για
όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου
που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 2−8−2010.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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