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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 8

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

13 Ιανουαρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 492
(1)
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης δικηγορικού λει−
τουργήματος Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γρα−
φείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης δικηγορικού
λειτουργήματος Ειδικού Συνεργάτη στο Πολι−
τικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης ....................................................................................................

1

Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Εθνικού Τυ−
πογραφείου στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής
Γραμματείας για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
και τροποποίηση της αριθμ. 6499/13.7.2001 (ΦΕΚ
903/Β΄/2001) απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των στην Ειδική Γραμματέα του Εθνικού Τυπογρα−
φείου και του δικαιώματος να υπογράφουν «Με
εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Οργα−
νικών Μονάδων του Εθνικού Τυπογραφείου του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης». .............................................................................. 2
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης και λει−
τουργίας της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών. ......................................................... 3
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24/07/2009 Συλλογι−
κής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής
και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις
αναψυκτικών, οινοποιίας, οξοποιίας, Εμφιαλωμέ−
νων ή Τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της
χώρας....................................................................................................... 4
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 3−07−2009 Συλλογι−
κής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής
και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολού−
νται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευ−
σης όλης της χώρας. .................................................................. 5
Εξαίρεση ιδιωτικών εγγράφων από τις ρυθμίσειςπου
αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγρά−
φων. ........................................................................................................... 6

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6/Α/11−
1−1983).
β) Των άρθρων 55, 56, 57 παρ. 8 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−04−2005), όπως ισχύουν.
γ) Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009).
2. Την υπ’ αρ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).
3. Την υπ’ αρ. 3/19−10−2009 απόφασης του Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων
ειδικών συμβούλων−συνεργατών, μετακλητών διοικη−
τικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του
Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα»
(ΦΕΚ 2316/Β/30−10−2009).
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 373/8−12−2009 απόφαση του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης «Διορισμός δικηγόρου σε
θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 531/Υ.Ο.Δ.Δ./18−
12−2009), αποφασίζουμε:
Εξαιρείται από την αναστολή άσκησης του λειτουργή−
ματος του Δικηγόρου ο Ανδρέας Κουλούρης του Πέτρου,
δικηγόρος (AM ΔΣΑ 28352), από την ημερομηνία διορισμού
του ως Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/316
(2)
Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Εθνικού Τυπογρα−
φείου στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμμα−
τείας για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και τροπο−
ποίηση της αριθμ. 6499/13.7.2001 (ΦΕΚ 903/Β΄/2001)
απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Ειδική
Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου και του δι−
καιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού»
στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Εθνι−
κού Τυπογραφείου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύει.
β. του Π.Δ.188/1996 (ΦΕΚ 146/Α΄) «Οργανισμός Εθνικού
Τυπογραφείου», όπως ισχύει.
γ. των άρθρων 53, 54 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α).
2. Την αριθμ. 6499/13.7.2001 (ΦΕΚ 903/Β΄) απόφαση «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Ειδική Γραμματέα του Εθνι−
κού Τυπογραφείου και του δικαιώματος να υπογράφουν
«Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Οργανικών
Μονάδων του Εθνικού Τυπογραφείου του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
3. Την αριθμ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
4. Την αριθμ. 29660/4.12.2009 (ΦΕΚ 528/ΥΟΔΔ) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
η οποία αφορά στο διορισμό του Στέφανου Γκρίτζαλη
σε θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής
Γραμματείας για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων του Εθνι−
κού Τυπογραφείου στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής
Γραμματείας για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
2. Τροποποιούμε την αριθμ. 6499/13.7.2001 (ΦΕΚ 903/
Β΄/2001) απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην
Ειδική Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου και του
δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού»
στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Εθνικού
Τυπογραφείου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και ορίζουμε το εξής: Όπου
αναφέρεται η Ειδική Γραμματέας του Εθνικού Τυπογρα−
φείου, εφεξής νοείται ο Ειδικός Γραμματέας της Ειδικής
Γραμματείας για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συμπερι−
λαμβανομένου και του τίτλου της ως άνω απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Αριθμ. Π23ΜΔΚ−28804/ΑΣ 14434
(3)
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης και λειτουρ−
γίας της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Οργανισμού
του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρ−
θρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του
«Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεως, έχοντας ως απο−
στολή την αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ
εκτάκτων καταστάσεων ανθρωπιστικής και προξενικής
φύσεως με διεθνείς πτυχές, λειτουργεί, υπό την επο−
πτεία του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, ως συντο−
νιστικό όργανο μεταξύ της Ε3 Διευθύνσεως Διοικητικών
και Δικαστικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση
συναρμοδίων Διευθύνσεων του ΥΠΕΞ και Υπηρεσιών
άλλων Υπουργείων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
(α) μεριμνά για την εκπόνηση και τήρηση ενημερωμέ−
νου Σχεδίου Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, (β)
διοργανώνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις
προσομοίωσης, (γ) συνεργάζεται με το «Situation Centre»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις αντίστοιχες
μονάδες άλλων κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, και (δ) εκπροσωπεί το Υπουργείο Εξωτερικών σε
συμβουλευτικά διυπουργικά όργανα και επιτροπές, για
θέματα συναφή με την αρμοδιότητά της.
Άρθρο 2
Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων στεγάζεται σε χώρο
κατάλληλο για την εκπλήρωση των διοικητικών και ορ−
γανωτικών καθηκόντων που περιγράφονται στο αρθρ.
1, ενώ, για τον συντονισμό των υπηρεσιών του ΥΠ ΕΞ
κατά την εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Εκτάκτων Κα−
ταστάσεων, θέτει σε λειτουργία Κέντρο Επιχειρήσεων,
το οποίο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο και εξο−
πλισμένο χώρο.
Άρθρο 3
Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων
τοποθετείται υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου
με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Β΄. Στη
Μονάδα τοποθετούνται, επίσης, υπάλληλοι του κλάδου
Πτυχιούχων Διοικητικών ή Διοικητικών Γραμματέων σε
προσωποπαγείς θέσεις, με καθήκοντα γραμματειακής
υποστήριξης, καθώς και υπάλληλος του κλάδου Επικοι−
νωνιών και Πληροφορικής, επιφορτισμένος ειδικά με την
οργάνωση, τακτική παρακολούθηση και εξασφάλιση της
σωστής λειτουργίας του ηλεκτρονικού και λογισμικού
εξοπλισμού του Κέντρου Επιχειρήσεων.
Στη διάθεση της Μονάδας τίθενται, με παράλληλη

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
τοποθέτηση, (α) υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου
− Προϊστάμενος της Κρυπτογραφικής Υπηρεσίας, (β) οι
υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου που υπηρετούν
στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία με βαθμό τουλάχιστον
Ακολούθου Πρεσβείας, (γ) τρεις υπάλληλοι του κλάδου
Πτυχιούχων Διοικητικών ή Διοικητικών Γραμματέων σε
προσωποπαγείς θέσεις, (δ) τρεις υπάλληλοι του Κλάδου
Επικοινωνιών και Πληροφορικής και (ε) τρεις υπάλληλοι
του Κλάδου Επιμελητών. Οι ως άνω υπάλληλοι συμ−
μετέχουν σε ασκήσεις προσομοίωσης αντιμετώπισης
εκτάκτων περιστατικών, ευρίσκονται σε επιφυλακή ει−
δοποίησης και, στο πλαίσιο αυτό, οφείλουν να γνωστο−
ποιούν εγκαίρως στη Μονάδα τις προγραμματισμένες
άδειες απουσίας τους.
Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργά−
νωσης κοινοποιεί αμέσως στη Μονάδα κάθε διακοπή ή
αναστολή της παράλληλης τοποθέτησης των ως άνω
υπαλλήλων και μεριμνά για την άμεση πλήρωση των
κενωθεισών θέσεων. Επίσης, η ΣΤ2 Διεύθυνση Μηχανο−
γράφησης, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής διαθέτει
κατά προτεραιότητα το προσωπικό που είναι απαραίτη−
το για την κάλυψη των τεχνικών αναγκών της Μονάδας
Διαχείρισης Κρίσεων.
Άρθρο 4
Για την εκπλήρωση της αποστολής της Μονάδας, την
αντιμετώπιση δηλ. από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, εκτά−
κτων καταστάσεων ανθρωπιστικής και προξενικής φύ−
σεως με διεθνείς πτυχές, τίθεται σε εφαρμογή, κατόπιν
εντολής του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, Σχέδιο
Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων.
Το Σχέδιο εφαρμόζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του ΥΠΕΞ, τον συντονισμό των οποίων αναλαμβάνει
η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, μεριμνώντας για την
παροχή της απαραίτητης υποστήριξης, δηλ. την ενερ−
γοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων και τη στελέχωση
του με δυνατότητα λειτουργίας επί εικοσιτετραώρου
βάσεως. Στην περίπτωση αυτή, καλούνται οι υπάλληλοι
που έχουν ορισθεί (αρθρ. 3) και προσφέρουν τις υπη−
ρεσίες τους εναλλασσόμενοι ανά οκτάωρο, ενώ απαλ−
λάσσονται των συνήθων καθηκόντων τους.
Την εφαρμογή του Σχεδίου αναλαμβάνουν υπάλληλοι
του Διπλωματικού Κλάδου − Διευθυντές των αρμοδίων
Διευθύνσεων ή Προϊστάμενοι συναρμοδίων Υπηρεσιών
του ΥΠΕΞ υπό τη διεύθυνση υπαλλήλου με βαθμό του−
λάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ − Διευθυντή της Ε3
Διευθύνσεως Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων. Οι
ως άνω Διευθυντές ή Προϊστάμενοι, σε περίπτωση απου−
σίας ή κωλύματος, αντικαθίστανται από τους νόμιμους
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους του ιδίου Κλάδου.
Άρθρο 5
Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται ή τίθενται στη διά−
θεση της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων ή αναλαμβά−
νουν καθήκοντα στο Κέντρο Επιχειρήσεων οφείλουν
να διαθέτουν κατάλληλη εξουσιοδότηση χειρισμού δι−
αβαθμισμένου υλικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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Αριθμ. 249133
(4)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24/07/2009 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυ−
κτικών, οινοποιΐας, οξοποιΐας, Εμφιαλωμένων ή Τυπο−
ποιημένων νερών και χυμών όλης της χώρας.
Ο 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».
2. −Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» και «Καθορισμός της
σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).
3. −Το υπ’ αριθμ. 187/2009 Π.Δ « Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών»
4. −Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ.
3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90).
5. −Την από 20/10/2009 αίτηση της Πανελλήνιας Ομο−
σπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων γάλακτος,
τροφίμων και ποτών.
6. −Το 30/10/2009 υπηρεσιακό σημείωμα.
7. −Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 2/11/2009.
8. −Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 24/07/2009 Σ.Σ.Ε.
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων
στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιΐας, οξοποιΐας,
Εμφιαλωμένων ή Τυποποιημένων νερών και χυμών όλης
της χώρας, για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους
του κλάδου που αφορά αυτή.
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
20/10/2009.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 248/32
(5)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 3−07−2009 Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα
ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της
χώρας.
Ο 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».
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2. −Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» και «Καθορισμός
σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).
3. − Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.
1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90).
4. −Την από 10−09−2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδι−
ωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.
5. −Το από 18−09−2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.
6. −Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 21−09−2009.
7. −Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη
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 3−07−2009 Σ.Σ.Ε.
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευ−
τικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια
Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας για όλους τους
εργοδότες και εργαζόμενους του επαγγέλματος στον
κλάδο που αφορά αυτή.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 10−09−
2009.
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, 8 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/118909
(6)
Εξαίρεση ιδιωτικών εγγράφων από τις ρυθμίσεις
που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγρά−
φων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις

α) της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ
138/Α/2005) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων», με τις οποίες
συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).
β) των παρ. 1 και 2 του Π.Δ/τος 186/2009 (ΦΕΚ 213/
Α/2009) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Τουριστικής Ανάπτυξης».
γ) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005
(ΦΕΚ Α 98).
2. Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την εξαίρε−
ση εγγράφων, αρμοδιότητας του Τμήματος Μουσικής
Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Μουσικής του Υπουργεί−
ου Πολιτισμού και Τουρισμού, από τις ρυθμίσεις που
αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, οι
οποίοι συνίστανται στην ταχύτερη και χωρίς κόστος
εξυπηρέτηση των πολιτών στις καθημερινές συναλλα−
γές τους με τη Διοίκηση.
3. Το αριθμ. 100556/3165/5−11−2009 έγγραφο του Τμή−
ματος Μουσικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Μουσικής
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντίγραφα από το πρωτότυπο των τίτλων σπουδών
που απονέμονται από τα ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα και θεωρούνται από το Τμήμα Μουσικής Εκ−
παίδευσης της Διεύθυνσης Μουσικής του Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού, επικυρώνονται από όλες τις
Διοικητικές Αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) της Χώρας, χωρίς να απαιτείται προσθέτως η
επικύρωσή τους από δικηγόρο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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