
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 8.2.2019 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πά-
σης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα 
όλης της χώρας».

2  Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 26.3.2019 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα 
έτη 2019-2021».

3  Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 14.3.2019 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενό-
τητας Χανίων».

4 Ορισμός αναπλήρωσης χωρικών Αντιπεριφερει-
αρχών κατά άρθρο 160 παρ. 7 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α’ 87).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 18869/914 (1)
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 8.2.2019 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πά-

σης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα 

όλης της χώρας». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του 

ν. 1876/1990 (Α΄ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το άρθρο 20 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 32921/2175/13.6.2018 Εγκύ-
κλιο με θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων 
του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990» (ΑΔΑ: ΨΑΩΕ-
465Θ1Ω-9ΚΩ).

7. Το υπ’ αριθμ. ΕΞ-180217-2019/10001/22.4.2019 έγ-
γραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Ερ-
γασίας κατά τη συνεδρίασή του της 22.4.2019.

9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι 
εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του 
κλάδου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 8.2.2019 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «για τους όρους αμοιβής 
και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη 
κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας», με Πρά-
ξη Κατάθεσης 1/11.2.2019, για όλους τους εργοδότες και 
εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Αριθμ. οικ. 18868/913 (2)
 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 26.3.2019 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα 

έτη 2019-2021». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του 

ν. 1876/1990 (Α΄ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το άρθρο 20 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 32921/2175/13.6.2018 Εγκύ-
κλιο με θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων 
του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990» (ΑΔΑ: ΨΑΩΕ-
465Θ1Ω-9ΚΩ).

7. Το υπ’ αριθμ. ΕΞ-180217-2019/10001/22.4.2019 έγ-
γραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Ερ-
γασίας κατά τη συνεδρίασή του της 22.4.2019.

9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι 
εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του 
κλάδου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 26.3.2019 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «για τους όρους αμοιβής 
και εργασίας Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2019-2021», 
με Πράξη Κατάθεσης 4/27.3.2019, για όλους τους εργο-
δότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 

   Αριθμ. οικ. 18867/912 (3)
 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 14.3.2019 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξε-

νοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενό-

τητας Χανίων». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του 

ν. 1876/1990 (Α΄ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το άρθρο 20 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 32921/2175/13.6.2018 Εγκύ-
κλιο με θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων 
του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990» (ΑΔΑ: ΨΑΩΕ-
465Θ1Ω-9ΚΩ).

7. Το υπ’ αριθμ. ΕΞ-180217-2019/10001/22.4.2019 έγ-
γραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Ερ-
γασίας κατά τη συνεδρίασή του της 22.4.2019.

9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι 
εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του 
κλάδου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 14.3.2019 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «για τους όρους αμοιβής 
και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επι-
χειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων», με Πρά-
ξη Κατάθεσης 3/26.3.2019, για όλους τους εργοδότες και 
εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 
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   Αριθμ. 158277 (4)
Ορισμός αναπλήρωσης χωρικών Αντιπεριφερει-

αρχών κατά άρθρο 160 παρ. 7 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α' 87). 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 7 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατί-
ας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθ-
μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθα-
γένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθ. 919/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι τα-
κτικοί και αναπληρωματικοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
της Περιφέρειας Αττικής.

4. Την αριθ. οικ. 177070/10-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2542) από-
φαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «ανάθεσης – με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».

5. Την αριθ. οικ. 183947/22-09-14 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 599) 
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής».

6. Την αριθ. οικ. 130459/02-07-18 (ΦΕΚ Β΄ 2780) από-
φαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέ-
ρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Πε-
ριφέρειας Αττικής».

7. Την αριθ. οικ. 49410/25-02-19 (ΦΕΚ Β΄ 680) απόφαση 
της Περιφερειάρχη Αττικής περί «τροποποίησης - συ-
μπλήρωσης της αριθ. 130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/
Β΄/12-07-2018) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρ-
χες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμ-
βούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχής εξουσι-
οδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε 
Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 222410/09-11-2018 (ΦΕΚ 
5208/Β΄) όμοια.

8. Τη Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. οικ. 130459/ 
02-07-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2780) απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 837/2019/τ.Β’.

9. Τη Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. οικ. 130459/ 
02-07-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2780) απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1237/2019/τ.Β’.

10. Τις αριθ. ΓΠ 1/24-09-18 (ΦΕΚ Β΄ 4197), οικ. 
191075/04-10-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4428) και οικ. 254862/

18-12-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5799) αποφάσεις της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «ορισμού αναπλήρωσης Αντιπεριφερειάρ-
χη κατά άρθρο 160 παρ.5 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)».

11. Την αριθ. οικ. 49312/18-02-2019 (ΑΔΑ:67Κ17Λ7-003) 
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Αποδοχής 
παραίτησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών».

12. Το αριθ. 1/20-02-2019 απόσπασμα πρακτικού 
(ΑΔΑ:6ΕΦΓ7Λ7-35Θ) σύμφωνα με το οποίο, εκλέγεται 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, η Σοφία Κορωναίου – Καμπά.

13. Την αριθ. 19674/5810/22-02-19 απόφαση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που 
αφορά στην διαπίστωση της νομιμότητας του αριθ. 1/
20-2-2019 Πρακτικού εκλογής Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

14. Την ανάγκη ορισμού Αντιπεριφερειαρχών για την 
άσκηση αρμοδιοτήτων των χωρικών Αντιπεριφερειαρ-
χών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματός τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 160 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ατ-
τικής, αποφασίζουμε:

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών όλων των Περιφερειακών Ενοτή-
των, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τους παρα-
κάτω ως εξής:

•  της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κε-
ντρικού τομέα Αθηνών, Ερμιόνης Κυπριανίδου του 
Πολυκάρπου, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Καραμάνο του Λεωνίδα,

•  του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νο-
τίου τομέα Αθηνών, Χρήστου Καπάταη του Αντωνίου, 
οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Παναγιώτη Αθανασιάδη του Χρήστου,

•  της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου τομέα Αθηνών, Σοφίας Κορωναίου – Καμπά 
του Γεωργίου οι αρμοδιότητές της ασκούνται από 
την Αντιπεριφερειάρχη Ευαγγελία Αποστολάκη του 
Γεωργίου,

•  του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δυ-
τικού τομέα Αθηνών, Σπυρίδωνα Τζόκα του Φωτίου, 
οι αρμοδιότητές του ασκούνται από την Αντιπεριφε-
ρειάρχη Αγγελική Σαπουνά του Ευάγγελου,

•  του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά, Γεωργίου Γαβρίλη του Βασιλείου, οι αρμο-
διότητές του ασκούνται από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Παναγιώτη Χατζηπέρο του Νικολάου,

•  του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νή-
σων, Παναγιώτη Χατζηπέρο του Νικολάου, οι αρμο-
διότητές του ασκούνται από την Αντιπεριφερειάρχη 
Σοφία Κορωναίου – Καμπά του Γεωργίου,

•  του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής, Ιωάννη Βασιλείου του Δημητρίου, 
οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Γεώργιο Γαβρίλη του Βασιλείου,
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•  του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, Πέτρου Φιλίππου του Ιωάννη, 
οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο του Δημητρίου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2019
Η Περιφερειάρχης 
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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