ΑΔΑ: Β4911-Λ1Κ

21589

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1324
23 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 2/27576/0022
(1)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης μο−
νίμων υπαλλήλων του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων (Τ. Π. & Δ.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης μο−
νίμων υπαλλήλων του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων (Τ. Π. & Δ.). ...........................................................

1

Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ. Π.
& Δ.) ........................................................................................................... 2
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτρο−
πής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων
και Συμβάντων.................................................................................. 3
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 49522/6046/10−
09−2009 (Β΄ 2024) «Καθορισμό−Διαδικαστικών λε−
πτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του
π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορή−
γηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
(ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευ−
μάτων» ..................................................................................................... 4
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης
72048/9666/08/ 26−01−2009 (Β΄ 216) «Καθορισμός
διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή
των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), ανα−
φορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελ−
ματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης
μεταφοράς επιβατών» ............................................................... 5
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουρ−
γίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας
(Ι.Γ.Σ.Ε.) ..................................................................................................... 6
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουρ−
γίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας
(Ι.Γ.Σ.Ε.) ..................................................................................................... 7
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουρ−
γίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας
(Ι.Γ.Σ.Ε.) ..................................................................................................... 8
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουρ−
γίας Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας
(Ι.Γ.Σ.Ε.) ..................................................................................................... 9

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1
του αρθρ. 45 του Ν. 4071/2012.
2. Το αριθμ. 3438 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ. Σ. του
Ταμείου Παρ/κών και Δανείων της 8ης Μαρτίου 2012.
3. Το αριθμ. 26039/22−3−2012 έγγραφο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, με το οποίο ζητείται η
έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στους μόνιμους
υπαλλήλους του Τ.Π. και Δανείων για το χρονικό διά−
στημα από 1−2−2012 έως 30−6−2012.
4. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 173.000€ περίπου, η οποία θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, οικονομικού έτους 2012 (Κ.Α.Ε. 261,551,555 και
552), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση είκοσι (20) ωρών υπε−
ρωριακής απασχόλησης πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου για διακόσιους (200) μονίμους υπαλλήλους,
που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Κα−
ταστήματα Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας, μέχρι
30−6−2012.
2. Η συγκρότηση των συνεργείων υπερωριακής απα−
σχόλησης θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία θα προσδιορίζεται
ο αριθμός των συμμετεχόντων υπαλλήλων, ο αριθμός
των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης και θα πε−
ριγράφεται το ακριβές αντικείμενο των εργασιών που
θα πραγματοποιηθούν.
3. Η πραγματοποίηση των προαναφερόμενων ωρών
υπερωριακής απασχόλησης και η εκτέλεση των αντί−
στοιχων εργασιών θα βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο
συγκρότησης των συνεργείων αυτών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Πρωτ.: 2/27574/0022
(2)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ. Π.
& Δ.)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
45 του Ν. 4071/2012.
2. Την αριθμ. 3438//8−3−2012 συνεδρίαση του Δ.Σ. του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
3. Το αριθμ. 26040/22−3−2012 έγγραφο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, με το οποίο ζητείται η
έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για 40 υπαλλήλους
του ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Κεντρική
Υπηρεσία του Τ.Π. και Δ. και στα Καταστήματα Πειραιώς,
Θεσσαλονίκης και Πάτρας για το 2012, λόγω αυξημένων
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
4. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμεί−
ου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 39.000 ευρώ,
για το οικονομικό έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί
από τις προβλεπόμενες πιστώσεις στους ΚΑΕ 261,
551,555 και 552, σύμφωνα με το Α.Π. 26040/22−3−2012
έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
αποφασίζουμε
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση είκοσι (20) ωρών κατά
μήνα υπερωριακής απασχόλησης πέραν του υποχρεω−
τικού ωραρίου για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπη−
ρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πάτρας του Ταμείου Πα−
ρακαταθηκών και Δανείων για χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 30−6−2012.
2. Η συγκρότηση των συνεργείων υπερωριακής απα−
σχόλησης θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία θα προσδιορίζεται
ο αριθμός των συμμετεχόντων υπαλλήλων, ο αριθμός
των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης και θα πε−
ριγράφεται το ακριβές αντικείμενο των εργασιών που
θα πραγματοποιηθούν.
3. Η πραγματοποίηση των προαναφερόμενων ωρών
υπερωριακής απασχόλησης και η εκτέλεση των αντί−
στοιχων εργασιών θα βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο
συγκρότησης των συνεργείων αυτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 152
(2)
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Δι−
ερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμ−
βάντων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 160/2007 (ΦΕΚ 201/Α/23.08.2007)
β) Του Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/23.10.2008), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188/
Α/04.11.2010) και ισχύει.
γ) Της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του Ν. 3710/2010
(ΦΕΚ 216/Α/4−11−2010).
δ) Την με αριθμ. πρωτ. ΑΣ13/οικ.6179/652/7.2.2011 (ΦΕΚ
25/ΥΟΔΔ/09.02.2011) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων συγκρότησης της Επιτροπής
Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβά−
ντων, κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
2. Την απόφαση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηρο−
δρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Αριθ. Πρακτικού
Συνεδρίασης 12/06.07.2011, με την οποία καταρτίστηκε
και εγκρίθηκε ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
της.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Θέτουμε σε ισχύ τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυ−
χημάτων και Συμβάντων.
Το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημά−
των και Συμβάντων, έχει ως εξής:
Άρθρο Πρώτο
Σύγκλιση Επιτροπής
Την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχη−
μάτων, εφεξής καλούμενη «Επιτροπή», συγκαλεί ο Πρό−
εδρός της, εφεξής καλούμενος «Πρόεδρος».
Η ειδοποίηση των μελών γίνεται εγγράφως, με τη−
λεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα ή ταχυδρομικώς,
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την προ−
γραμματιζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. Σε αυτήν
αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως
αυτά καθορίζονται από τον Πρόεδρο.
Άρθρο Δεύτερο
Συνεδρίαση Επιτροπής
α. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι τακτικές (του−
λάχιστον δύο και μέγιστο τέσσερις φορές το μήνα) και
έκτακτες όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρό−
εδρο.
β. Κατά τις συζητήσεις της Επιτροπής τηρούνται πρα−
κτικά, στα οποία καταχωρούνται τα τιθέμενα θέματα,
οι απόψεις των μελών και οι σχετικές αποφάσεις. Τα
πρακτικά τηρούνται από Διοικητικό Υπάλληλο ή τον
Προϊστάμενο του Γραφείου Διοικητικής και Γραμματει−
ακής Υποστήριξης της Επιτροπής (καλούμενο εφεξής
«Γραφείο»).
γ. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας προσωπικού
του Γραφείου, τότε τα πρακτικά συντάσσονται από το
νεότερο σε ηλικία μέλος της Επιτροπής.
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δ. Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να συζητη−
θεί μόνο εάν συμφωνούν όλα τα παριστάμενα μέλη.
Άρθρο Τρίτο
Απαρτία και Αποφάσεις
α. Η Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλά−
χιστον δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή
ο ορισθείς από αυτόν αναπληρωτής του.
β. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερι−
σχύει η ψήφος του Προέδρου.
γ. Σε περίπτωση αναφοράς σιδηροδρομικού ατυχή−
ματος ή συμβάντος, η Επιτροπή αποφασίζει για τη δι−
εξαγωγή έρευνας.
δ. Η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να διε−
ρευνηθεί ένα ατύχημα ή συμβάν, που δεν εμπίπτει στην
κατηγορία του ‘σοβαρού ατυχήματος’, όπως αυτό ορί−
ζεται στο Π.Δ. 160/2007.
ε. Το τελικό πόρισμα της διερεύνησης σιδηροδρομικού
ατυχήματος ή συμβάντος συντάσσεται παρουσία του
Προέδρου και υπογράφεται από αυτόν.
Άρθρο Τέταρτο
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
α. Εκπροσωπεί την Επιτροπή.
β. Εποπτεύει και διοικεί το Γραφείο και μεριμνά για
την εύρυθμη λειτουργία του.
γ. Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης των
πόρων της Επιτροπής.
δ. Μπορεί με πράξη του να καθορίζει για ορισμένη
χρονική διάρκεια ένα μέλος της Επιτροπής που θα έχει
την ευθύνη της ειδοποίησης των λοιπών μελών της και
της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την έναρξη της
διερεύνησης. Το μέλος αυτό θα εκτελεί κατά περίπτωση
και το έργο του συνδέσμου μεταξύ της Επιτροπής και
των διερευνητών και θα έχει την εποπτεία της διερεύ−
νησης.
ε. Με πράξη του καθορίζει ένα Μέλος της Επιτροπής
που θα τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκό−
ντων του, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου σοβαρού
κωλύματός του.
στ. Εξουσιοδοτεί, με απόφασή του, Μέλος της Επι−
τροπής να υπογράφει «με εντολή Προέδρου» έγγραφα
ή άλλες πράξεις της Επιτροπής.
ζ. Προσκαλεί και ορίζει με πράξη του τους Διερευνη−
τές Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (καλούμενοι εφεξής
«Διερευνητές») και τις επιμέρους ομάδες διερεύνησης
κατά περίπτωση.
η. Είναι υπεύθυνος για την επιλογή, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, νομικών, οικονομικών και τεχνι−
κών συμβούλων για την υποβοήθηση του έργου της
Επιτροπής.
θ. Προεδρεύει της επιτροπής για την τελική έκδοση
του πορίσματος σιδηροδρομικού ατυχήματος ή συμ−
βάντος και τη διαμόρφωση των συστάσεων που απορ−
ρέουν από ή κατά την διερεύνηση, για την πρόληψη
παρόμοιων ατυχημάτων και συμβάντων.
ι. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής
και κατευθύνει το έργο που αναφέρεται στην πραγμα−
τοποίηση των στόχων της στους τομείς διερεύνησης
ατυχημάτων και ασφαλούς κυκλοφορίας των συρμών.
ια. Είναι αρμόδιος για την παράδοση του πορίσμα−
τος για κάθε σιδηροδρομικό ατύχημα ή συμβάν που
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διερευνά, στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
ιβ. Καθορίζει την έκταση των ερευνών και τη διαδι−
κασία που εφαρμόζεται για την εκάστοτε διερεύνηση,
λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος.
ιγ. Εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων τις ενδεχόμενες αναγκαίες κανονιστικές
ρυθμίσεις που τυχόν επιβάλλονται από τις διαπιστώσεις
που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των ερευνών
και των πορισμάτων σιδηροδρομικών ατυχημάτων και
συμβάντων.
ιδ. Σε περίπτωση ατυχήματος ο Πρόεδρος είναι ο
μόνος αρμόδιος, εκ μέρους της Επιτροπής, για την ενη−
μέρωση του κοινού και των ΜΜΕ σχετικά με το γεγονός
και την εξέλιξη του έργου της διερεύνησης.
ιε. Εγκρίνει τη μετακίνηση στο εσωτερικό ή στο εξω−
τερικό των μελών της Επιτροπής, του προσωπικού του
Γραφείου και των κατά περίπτωση διερευνητών και
τεχνικών συμβούλων.
ιστ. Εγκρίνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνι−
κών επισκέψεων, σχετικά με τη διεξαγωγή ερευνών και
τις διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής, με άλλους
φορείς και αντίστοιχες Επιτροπές της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
ιζ. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Ορ−
γανισμού Σιδηροδρόμων (European Railway Agency).
ιη. Έχει πρόσβαση και ενημερώνει τη βάση δεδομένων
που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων διατηρεί
στο διαδίκτυο, σχετικά με τις ειδοποιήσεις, κ.λπ. πληρο−
φορίες των διερευνήσεων που η Επιτροπή διεξάγει.
Άρθρο Πέμπτο
Διεξαγωγή Διερεύνησης
1. Η Επιτροπή ειδοποιείται άμεσα από τους αρμόδιους
φορείς και αρχές για τα συμβάντα και ατυχήματα που
λαμβάνουν χώρα.
2. Σε συνεργασία με τις, τυχόν, αρμόδιες για τη δικα−
στική έρευνα ανακριτικές αρχές, δίδεται, το συντομό−
τερο δυνατόν, στους διενεργούντες την έρευνα:
α) πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος ή του συμ−
βάντος, καθώς και στο σχετικό τροχαίο υλικό και τις
εγκαταστάσεις υποδομής, ελέγχου της κυκλοφορίας
και σηματοδότησης,
β) δικαίωμα άμεσης καταγραφής των αποδεικτικών
στοιχείων και ελεγχόμενης απομάκρυνσης των συντριμ−
μιών, των εγκαταστάσεων ή στοιχείων υποδομής για
εξέταση ή ανάλυση,
γ) πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης των στοιχείων των
συσκευών καταγραφής επί των τρένων, καθώς και του
εξοπλισμού εγγραφής φωνητικών μηνυμάτων και δεδο−
μένων για τη λειτουργία του συστήματος σηματοδότη−
σης και ελέγχου της κυκλοφορίας,
δ) πρόσβαση στα αποτελέσματα της νεκροψίας των
θυμάτων,
ε) πρόσβαση στα αποτελέσματα της εξέτασης του
προσωπικού του τρένου και του λοιπού σιδηροδρομικού
προσωπικού που εμπλέκεται στο ατύχημα ή συμβάν,
στ) δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων του εμπλεκό−
μενου σιδηροδρομικού προσωπικού και λοιπών μαρ−
τύρων,
ζ) πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και
αρχεία που τηρεί ο διαχειριστής υποδομής, οι εμπλεκό−
μενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και η Αρχή,
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3. Η έρευνα πραγματοποιείται ανεξάρτητα από οποι−
αδήποτε άλλη διενεργούμενη έρευνα.
Άρθρο Έκτο
Διενέργεια Διερεύνησης
1. Η διερεύνηση ατυχήματος ή συμβάντος διενεργείται
με ευθύνη της Επιτροπής εάν το ατύχημα συνέβη στην
ελληνική επικράτεια. Εάν δεν είναι δυνατόν να καθο−
ρισθεί σε ποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνέβη ή εάν συνέβη σε συνοριακή εγκατάσταση με−
ταξύ δύο κρατών μελών ή πλησίον αυτής, οι αρμόδιοι
φορείς συμφωνούν ποιος από τους δύο θα αναλάβει τη
διεξαγωγή της έρευνας ή συμφωνούν να συνεργασθούν
για την πραγματοποίησή της. Στην πρώτη περίπτωση, ο
άλλος φορέας διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημά−
των κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το
δικαίωμα να συμμετέχει στην έρευνα και να λαμβάνει
πλήρη γνώση των αποτελεσμάτων της. Επιτροπές, ή
Φορείς διερεύνησης άλλου κράτους μέλους καλούνται
να συμμετάσχουν σε έρευνες οσάκις στο ατύχημα ή
στο συμβάν ενέχεται σιδηροδρομική επιχείρηση εγκα−
τεστημένη στο εν λόγω κράτος μέλος και εγκεκριμένη
από αυτό.
2. Για κάθε ατύχημα ή συμβάν η Επιτροπή διενεργεί
την απαραίτητη για την εκτέλεση της έρευνας πραγ−
ματογνωμοσύνη σε λειτουργικά, οικονομικά, νομικά και
τεχνικά θέματα. Η πραγματογνωμοσύνη διενεργείται
από τα μέλη της Επιτροπής, από διερευνητή ή διερευ−
νητές που ο Πρόεδρος έχει ορίσει για τη συγκεκριμένη
έρευνα ή από σύμβουλο που ο Πρόεδρος έχει ορίσει για
τη συγκεκριμένη έρευνα, ανάλογα με τον χαρακτήρα
του προς διερεύνηση σιδηροδρομικού ατυχήματος ή
συμβάντος.
3. Η Διερεύνηση διεξάγεται με τη μεγαλύτερη δυ−
νατή διαφάνεια και εξασφαλίζει ότι όλα τα μέρη εκ−
φράζουν τις απόψεις τους και λαμβάνουν γνώση των
τελικών αποτελεσμάτων. Ο διαχειριστής υποδομής και
οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, η Αρχή, τα θύματα και
οι συγγενείς τους, οι ιδιοκτήτες των περιουσιών που
υπέστησαν ζημίες, οι κατασκευαστές, οι εμπλεκόμενες
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι εκπρόσωποι του
προσωπικού και των χρηστών έχουν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν για την έρευνα και την πρόοδό της, μετά
από κατάθεση σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή και
έχουν, στο μέτρο του δυνατού, την ευκαιρία να υπο−
βάλλουν τις γνώμες και απόψεις τους κατά την έρευνα
και τη δυνατότητα να σχολιάσουν πληροφορίες που
περιέχονται στα σχέδια εκθέσεων.
4. Η Επιτροπή ή οι εξουσιοδοτούμενοι από αυτήν να
πραγματοποιήσουν την έρευνα μεταβαίνουν στον τόπο
του ατυχήματος, το συντομότερο δυνατό.
5. Η Επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημά−
των και συμβάντων ολοκληρώνει τις έρευνες στον τόπο
του ατυχήματος, το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου ο
διαχειριστής υποδομής να είναι σε θέση να αποκατα−
στήσει την υποδομή και να τη διαθέσει για τις σιδηρο−
δρομικές μεταφορές όσο το δυνατόν συντομότερα.
Άρθρο Έβδομο
Εκθέσεις
1. Για τη διερεύνηση ατυχήματος ή συμβάντος συ−
ντάσσονται εκθέσεις σε μορφή ανάλογη με το είδος
και τη σοβαρότητα του ατυχήματος ή του συμβάντος

και τη σημασία των πορισμάτων. Στις εκθέσεις δηλώνο−
νται οι στόχοι των ερευνών και περιλαμβάνονται όπου
απαιτείται, συστάσεις για την ασφάλεια. Οι εκθέσεις
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Η Επιτροπή διαμορφώνει το τελικό πόρισμα το συ−
ντομότερο δυνατό, και κατά κανόνα εντός 12 μηνών
από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το
περιστατικό.
3. Για τη διαβίβαση πληροφοριών στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Σιδηροδρόμων, συντάσσονται περιεκτικές
περιλήψεις των πορισμάτων στην αγγλική ή/και γαλλική
γλώσσα.
4. Η Επιτροπή δημοσιεύει έως την 30η Σεπτεμβρίου
εκάστου έτους, έκθεση απολογισμού όλων των ερευνών
που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, τις συστάσεις
ασφαλείας που εκδόθηκαν και τα μέτρα που ελήφθησαν
σύμφωνα με τις προεκδοθείσες συστάσεις.
Άρθρο Όγδοο
Πληροφορίες προς διαβίβαση
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων
1. Εντός μίας εβδομάδος μετά τη λήψη της απόφα−
σης έναρξης της διεξαγωγής της έρευνας, η Επιτροπή
ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό. Παρέχονται πληρο−
φορίες για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του
περιστατικού, καθώς και για το είδος και τις συνέπειές
του όσον αφορά την απώλεια ζωών, τραυματισμών και
υλικών ζημιών.
2. Η Επιτροπή διαβιβάζει στον Οργανισμό αντίγραφο
των τελικών πορισμάτων που αναφέρονται στο άρθρο
7 παράγραφος 2, εντός δύο μηνών από την τελική έκ−
δοσή τους.
3. Η Επιτροπή διαβιβάζει στον Οργανισμό την ετήσια
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3
Άρθρο Ένατο
Συστάσεις ασφαλείας
1. Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις ασφαλείας, οι οποίες
απευθύνονται στην Αρχή Ασφαλείας Σιδηροδρομικών
Μεταφορών, στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, σε
οποιονδήποτε σιδηροδρομικό ρυθμιστικό φορέα και,
όπου απαιτείται λόγω του χαρακτήρα της σύστασης,
στους διαχειριστές της υποδομής, στις σιδηροδρομικές
επιχειρήσεις και σε άλλους φορείς ή αρχές του Κράτους
Μέλους ή άλλων Κρατών.
2. Συστάσεις ασφάλειας που εκδίδονται από την Επι−
τροπή δεν δημιουργούν σε καμία περίπτωση τεκμήριο
υπαιτιότητας ή ευθύνης για το συγκεκριμένο ατύχημα
ή το συμβάν.
3. Οι αποδέκτες των συστάσεων ενημερώνουν έως την
30ή Ιουνίου εκάστου έτους την Επιτροπή για τα μέτρα
που ελήφθησαν, λαμβάνονται ή προγραμματίζονται να
ληφθούν σε συνέχεια των συστάσεων που εκδόθηκαν
από την Επιτροπή το προηγούμενο έτος.
Άρθρο Δέκατο
Αλληλογραφία
Τα απαιτούμενα για τις ενέργειες της Επιτροπής έγ−
γραφα υπογράφονται σε πρωτότυπο από τον Πρόεδρο
ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν άτομα. Τα πρωτότυπα
των εγγράφων τηρούνται στους οικείους φακέλους.
Αντίγραφα αυτών επικυρωμένα αποστέλλονται στους
παραλήπτες.
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Άρθρο Ενδέκατο
Διαδικασίες Εκπαίδευσης − Επιμόρφωσης
1. Οι Διερευνητές εκπαιδεύονται με ευθύνη της Επι−
τροπής σε κατάλληλα εκπαιδευτικά ιδρύματα/σχολές/
εταιρίες της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της εκπαί−
δευσης, τις θεματικές ενότητες, τη διαδικασία που θα
ακολουθηθεί και όλα τα σχετικά με την εκπαίδευση
των Διερευνητών και της Επιτροπής θέματα, και ειση−
γείται σχετικά στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
3. Η Επιτροπή και οι Διερευνητές δύναται να πραγμα−
τοποιούν τεχνικές επισκέψεις σε αντίστοιχες Επιτροπές
Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων του εξωτε−
ρικού, για ανταλλαγή πληροφορίων και μεθοδολογιών
έρευνας σιδηροδρομικών συμβάντων και ατυχημάτων.
4. Η Επιτροπή πραγματοποιεί επιτόπια εκπαίδευση σε
σιδηροδρομική επιχείρηση και σε διαχειριστή υποδομής
του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού.
5. Η Επιτροπή εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων τον τόπο και το χρόνο για την
εκπαίδευση και εξέταση των Διερευνητών.
6. Τα μέλη της Επιτροπής και οι Διερευνητές παρα−
κολουθούν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνέδρια,
ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικές ενότητες, ομιλίες,
κ.λπ. στον τομέα των σιδηροδρόμων που διεξάγονται
στην Ελλάδα ή διεθνώς.
7. Η Επιτροπή και οι Διερευνητές δύνανται να πα−
ρακολουθούν σχετικές επιμορφωτικές ενότητες στην
Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, ώστε να γνωρίζουν τις
τελευταίες εξελίξεις και τεχνολογίες στον τομέα των
ατυχημάτων.
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Αριθμ. Πρωτ.: 18274/2581
(4)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 49522/6046/ 10−
09−2009 (Β΄ 2024) «Καθορισμός Διαδικαστικών λεπτο−
μερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.
74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πι−
στοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρ−
χικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

1. Οι Διερευνητές ειδοποιούνται το ταχύτερο δυνα−
τό από την αναφορά στην Επιτροπή σιδηροδρομικού
ατυχήματος ή συμβάντος, και εφόσον αποφασισθεί η
διερεύνηση αυτού.
2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει κατά την κρίση
του και ανάλογα με το είδος του ατυχήματος ή συμβά−
ντος, το Διερευνητή ή τους Διερευνητές και τον επικε−
φαλής αυτών, καθώς και τυχόν τεχνικούς συμβούλους,
του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
3. Οι Διερευνητές, βάση προγράμματος που καταρ−
τίζει το Γραφείο, υποχρεούνται, καθ’όλο το έτος, να
ευρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση μετακίνηση σε
οποιοδήποτε σημείο, σε περίπτωση που συμβεί σιδη−
ροδρομικό ατύχημα ή συμβάν, η διερεύνηση του οποίου
ανήκει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΠΔ 160/2007.
4. Η Επιτροπή συντάσσει κατάλογο Διερευνητών ο
οποίος ανανεώνεται ανά πενταετία και κυρώνεται με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή
του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 13, του άρθρου 6, του π.δ. 74/08
(ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003
«σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική
καιάμαση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα
οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμά−
των ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγί−
ας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση
της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτή η
οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του
Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ
της 20ης Νοεμβρίου 2006».
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄).
γ. Της Υπουργικής Απόφασης 49522/6046/2009 (ΦΕΚ
2024/Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την ανάγκη ρύθμισης λεπτομερειών και διαδικασιών
των θεωρητικών εξετάσεων χορήγησης Πιστοποιητικών
Επαγγελματικής Ικανότητας Φορτηγών για την ομοιό−
μορφη αντιμετώπιση του θέματος από τις εμπλεκόμενες
Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων της Χώρας.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το εδάφιο: «Όσοι απορρίπτονται της θεωρητικής
εξέτασης έχουν δικαίωμα επανεξέτασης αφού συμπλη−
ρωθούν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέ−
ρες από την ημέρα απόρριψης», της παραγράφου 3, του
άρθρου 3, της υπουργικής απόφασης 49522/6046/2009
(ΦΕΚ 2024/Β΄) αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμε−
νο:
«Όσοι απορρίπτονται της θεωρητικής εξέτασης έχουν
δικαίωμα επανεξέτασης αφού συμπληρωθούν δεκατρείς
(13) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
απόρριψης».
2. Στην πρώτη πρόταση, του πρώτου εδαφίου, της
παραγράφου 1, του άρθρου 3, της υπουργικής απόφασης
49522/6046/2009 (ΦΕΚ 2024/Β΄) αντικαθίσταται η λέξη
«επιβατών» στην ορθή «εμπορευμάτων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2012

Παπάγου, 12 Απριλίου 2012

Άρθρο Δωδέκατο
Ρύθμιση Ειδικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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Αριθμ. Πρωτ.: 18273/2580
(5)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 72048/9666/08/
26−01−2009 (Β΄ 216) «Καθορισμός διαδικαστικών λε−
πτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του
π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγη−
ση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 13, του άρθρου 6, του π.δ. 74/08 (ΦΕΚ
112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την
οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 «σχετικά με την αρχική
επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών
ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται
για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του
Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλί−
ου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/FOK του
Συμβουλίου», όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις
οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου
2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006».
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
γ. Της υπουργικής απόφασης 72048/9666/08/2009
(ΦΕΚ 216/Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την ανάγκη ρύθμισης λεπτομερειών και διαδικασιών
των θεωρητικών εξετάσεων χορήγησης Πιστοποιητι−
κών Επαγγελματικής Ικανότητας Λεωφορείων για την
ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος από τις εμπλε−
κόμενες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειάκων Ενοτήτων της Χώρας.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το εδάφιο: «Όσοι απορρίπτονται της θεωρητικής εξέ−
τασης έχουν δικαίωμα επανεξέτασης αφού συμπληρω−
θούν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες
από την ημέρα απόρριψης» της παραγράφου 3, του άρ−
θρου 3, της υπουργικής απόφασης 72048/9666/08/2009
(Β’ 216) αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
«Όσοι απορρίπτονται της θεωρητικής εξέτασης έχουν
δικαίωμα επανεξέτασης αφού συμπληρωθούν δεκατρείς
(13) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
απόρριψης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 12 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Πρωτ.: 7470/248
(6)
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας
Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του

Ν. 4052/2012 «Νόμος Αρμοδιότητας ’Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος,
και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δη−
μοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας»
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή
επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογή−
των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελ−
μάτων» (ΦΕΚ 32/Α)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 εδαφ. β΄ του
Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτε−
ρική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α)
6. Την από 30−06−2011 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία «MANAGER’S OFFICE HELLAS ΕΠΕ»
7. Την με αριθμ. 30849/18−5−2004 απόφαση χορήγη−
σης ειδικής άδειας λειτουργίας ΙΓΣΕ του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 825/Β),
αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την με αριθμ. 30849/18−5−2004 απόφαση
χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας ΙΓΣΕ του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β’ 825)
με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ΙΓΣΕ στην
εταιρεία με την επωνυμία «MANAGER’S OFFICE HELLAS
ΕΠΕ», που βρίσκεται στην οδό Κατούνη 3 (1ος όροφος),
ΤΚ 54625−Θεσσαλονίκη ύστερα από αίτηση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. Πρωτ.: 7469/247
(7)
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας
Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του
Ν. 4052/2012 «Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου

ΑΔΑ: Β4911-Λ1Κ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος,
και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δη−
μοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή
επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογή−
των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελ−
μάτων» (ΦΕΚ 32/Α)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 εδαφ. β΄ του
Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτε−
ρική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α)
6. Την από 10−06−2011 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία «Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
7. Την με αριθμ. 30159/05−02−2002 απόφαση χορήγησης
ειδικής άδειας λειτουργίας ΙΓΣΕ του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 162/Β), αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την με αριθμ. 30159/05−02−2002 απόφαση
χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας ΙΓΣΕ του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 162/Β)
με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ΙΓΣΕ στην
εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»,
που βρίσκεται στην οδό Ηπείρου 5 (2ος όροφος) Τ.Κ.
104 33 ΑΘΗΝΑ, ύστερα από αίτηση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή
επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογή−
των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελ−
μάτων» (ΦΕΚ 32/Α)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 εδαφ. β΄ του
Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτε−
ρική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α)
6. Το με αριθμ. πρωτ. 228/09−2−2011 έγγραφο του Τμή−
ματος Κοινωνικής επιθεώρησης Εργασίας, Ν. Ιωνίας, το
οποίο διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Απασχόλησης του
Υπουργείου με το αριθμ. πρωτ. 30326/9−5−2011 έγγραφο
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού του
ΣΕΠΕ.
7. Την με αριθμ. 31512/22−10−2001 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1449/Β), όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 33323/22−10−2003 όμοια
της (ΦΕΚ 1619/Β), αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την με αριθμ. 31512/22−10−2001 απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεων
(ΦΕΚ 1449/Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ.
33323/22−10−2003 όμοια της (ΦΕΚ 1619/Β), με την οποία
χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ΙΓΣΕ στην εταιρεία με
την επωνυμία «ADECCO Ανώνυμος Εταιρεία Προσωρινής
Απασχόλησης», το οποίο βρισκόταν στην Λ. Κηφισίας
125−127, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι, επειδή η ως άνω εταιρεία
έπαυσε να ασκεί την δραστηριότητα του ΙΓΣΕ στην ως
άνω διεύθυνση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. Πρωτ.: 7471/249
(8)
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας
Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.)

F
Αριθμ. Πρωτ.: 7472/250
(9)
Ανάκληση της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας
Ιδιωτικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του
Ν. 4052/2012 «Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος,
και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δη−
μοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του
Ν. 4052/2012 «Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος,
και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δη−
μοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή
επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογή−
των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελ−
μάτων» (ΦΕΚ 32/Α)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 εδαφ. β΄ του
Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτε−
ρική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α)
6. Την από 18−02−2011 αίτηση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ
ΚΟΚΚΑΛΗ
7. Την με αριθμ. 31395/1−10−2001 απόφαση χορήγησης
ειδικής άδειας λειτουργίας ΙΓΣΕ του Υπουργού Εργα−

σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1273/Β), απο−
φασίζουμε:
Ανακαλούμε την με αριθμ. 31395/1−10−2001 απόφαση
χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας ΙΓΣΕ του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 1273/
Β) με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ΙΓΣΕ
στην κα Κωνσταντούλα Κόκκαλη του Αθανασίου (ΑΒΑΝ
EXPRESS), που βρίσκεται στην Σολωμού 33 (40ς όρο−
φος) Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ ύστερα από αίτηση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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