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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος

2

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 142/16 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.

3

Εξουσιοδότηση από το ΔΣ για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης του προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10187/Β2-892
(1)
Τροποποίηση Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2, παρ. 2, του Νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/
Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως
Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιηθείς ισχύει.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/759.
3. Την υπ’ αριθ. 9843/Β2-704/7.10.2011 (ΦΕΚ 2469/
τ. Β΄/4.11.2011) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, με θέμα: «Έγκριση
Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος».
4. Την υπ’ αριθ. απόφαση ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/
τ. Β΄/28.8.2012) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, με θέμα: «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής».
5. Την υπ’ αριθ. 9908/Β2-1069/28.9.2010 απόφαση
της ΕΛΣΤΑΤ, με θέμα «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος» (ΦΕΚ 1629/Β΄/11.10.2010)

Αρ. Φύλλου 4083

όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ’ αριθ. 9639/
Β2-850/18.11.2016 όμοια απόφαση.
6. Την υπ’ αριθ. 9909/Β2-1070/28.9.2010 απόφαση της
ΕΛΣΤΑΤ, με θέμα: «Ορισμός Εθνικών Αρχών του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος» (ΦΕΚ 1629/Β΄/11.10.2010)
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την υπ’ αριθ. 9638/
Β2-849/18.11.2016 όμοια απόφαση.
7. Την υπ’ αριθ. απόφαση 3986/Α1-1929/18.4.2016
απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, με θέμα: «Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 7061/
Α1-5145/9.8.2016 όμοια απόφαση.
8. Σχετική σύσταση της έκθεσης της Επιθεώρησης Ομότιμων (Peer Review) για την Ελλάδα, η οποία διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 17/11 - 21/11/2014, στο
πλαίσιο αντίστοιχων επιθεωρήσεων που έλαβαν χώρα
στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
9. Τη γνωμοδότηση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζει:
1. Τροποποιεί τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 9843/
Β2-704/7.10.2011 της ΕΛΣΤΑΤ. Το πλήρες κείμενο του
τροποποιημένου Κανονισμού που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση παρατίθεται κατωτέρω:
Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ,
Κατόπιν γνωμοδότησης της Συντονιστικής Επιτροπής
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
ΘΕΣΠΙΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Ο παρών Κανονισμός καθορίζει τα κριτήρια υπαγωγής
ενός φορέα στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή αυτή και το
ρόλο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο συντονισμό
του Συστήματος.
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Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, ισχύουν
οι εξής ορισμοί:
1. «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ)» είναι το σύνολο των κανόνων, των εργασιών και των φορέων που
είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση στατιστικών εργασιών,
με σκοπό την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των
επίσημων στατιστικών της Χώρας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση
πολιτικών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Άρθρο 1(1) του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει).
2. «Οι φορείς του ΕΛΣΣ» είναι η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και οι Υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν την αρμοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στοιχείων και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των φορέων του ΕΛΣΣ (Άρθρο
1(2) του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει).
3. «Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)» είναι μια
ανεξάρτητη Αρχή που ανήκει στο ΕΛΣΣ, η οποία αποτελεί την εθνική στατιστική Υπηρεσία, κατά την έννοια
του Άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει
(Άρθρο 1(2) του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει).
4. «Εθνικές Αρχές» είναι φορείς του ΕΛΣΣ οι οποίοι, με
απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη,
παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών, στο
πλαίσιο του ΕΛΣΣ (Άρθρο 11(3) του Νόμου 3832/2010,
όπως ισχύει).
5. «Επίσημες στατιστικές» είναι οι στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται από την ΕΛΣΤΑΤ
και από τους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ, εφόσον έχουν
πιστοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες εξυπηρετούν
τις ανάγκες σε στατιστική πληροφόρηση αυτών που χαράσσουν πολιτικές στη διαμόρφωση κυβερνητικών πολιτικών και κοινωνικο-οικονομικών προγραμμάτων, και
παρέχουν μία τακτική ροή πληροφοριών στους λήπτες
αποφάσεων και σε άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων του ευρύτερου κοινού, της ερευνητικής κοινότητας
και των ευρωπαϊκών και διεθνών Οργανισμών των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος.
6. «Ευρωπαϊκές στατιστικές» είναι στατιστικές που
απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της
Κοινότητας και καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό
Πρόγραμμα (Άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009,
όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759).
7. «Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα» είναι η σύμπραξη
μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και άλλων εθνικών αρχών κάθε
κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη,
την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών
(Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759).
8. «Πιστοποίηση στατιστικών» είναι η έγκριση, που
παρέχεται από την ΕΛΣΤΑΤ, ότι οι παραγόμενες στατιστικές από ένα φορέα του ΕΛΣΣ θα χρησιμοποιηθούν ως
επίσημες στατιστικές (Άρθρα 1(7) και 11(6) του Νόμου
3832/2010, όπως ισχύει).
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9. Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού, οι όροι
«στατιστικές», «ανάπτυξη», «παραγωγή», «διάδοση»,
«συλλογή στοιχείων», «στατιστική μονάδα», «απόρρητα
στοιχεία», «χρήση για στατιστικούς σκοπούς», «άμεση
ταύτιση» και «έμμεση ταύτιση» έχουν την έννοια που
ορίζεται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009,
όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759
(Άρθρο 1(3) του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει).
Άρθρο 3
Κριτήρια για τη συμπερίληψη στον κατάλογο των
φορέων του ΕΛΣΣ
1. Η ΕΛΣΤΑΤ ορίζει τους φορείς του ΕΛΣΣ, βλ. Άρθρο
11(5) του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει. Ο κατάλογος
των φορέων του ΕΛΣΣ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο
της ΕΛΣΤΑΤ.
2. Ένας φορέας ορίζεται ως φορέας του ΕΛΣΣ και περιλαμβάνεται στον κατάλογο, αν έχει την αρμοδιότητα ή
την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοιχείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΣ ΚΑΙ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Άρθρο 4
Βασικές αρχές λειτουργίας και υποχρεώσεις των
φορέων του ΕΛΣΣ
1. Οι εργασίες των φορέων του ΕΛΣΣ που αφορούν
στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση στατιστικών διέπονται από τις στατιστικές αρχές της επαγγελματικής
ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας,
της αξιοπιστίας, του στατιστικού απορρήτου και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του Άρθρου 2 του Κανονισμού
(ΕΚ) 223/2009, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2015/759 και αναπτύσσονται περαιτέρω στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές
(Άρθρο 1(4) του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει).
2. Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών οι φορείς του ΕΛΣΣ εφαρμόζουν τον Κώδικα
Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως
κάθε φορά ισχύει (Άρθρο 1(5) του Νόμου 3832/2010,
όπως ισχύει).
3. Ζητήματα που αφορούν στη συλλογή και παροχή
δεδομένων, στη χορήγηση πρόσβασης σε δεδομένα,
στην επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, στον τρόπο
διαβίβασης, στα χρονικά όρια διαβίβασης δεδομένων ή
ανακοίνωσης στατιστικών και σε κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις εργασίες των φορέων του ΕΛΣΣ για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών, καθώς
και ειδικοί όροι που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ
της ΕΛΣΤΑΤ και άλλων φορέων του ΕΛΣΣ μπορούν να
ρυθμίζονται, εξειδικεύονται ανά φορέα και καθορίζονται
υπό τη μορφή μνημονίων συνεργασίας και γραπτών συμφωνιών μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και των φορέων. Οι φορείς
του ΕΛΣΣ υποχρεούνται να τηρούν όλες τις δεσμεύσεις
τους, που καθορίζονται σε μνημόνια συνεργασίας ή άλλες συμφωνίες με την ΕΛΣΤΑΤ. Οι φορείς υποχρεούνται,
επίσης, να ακολουθούν τις οδηγίες και κατευθυντήριες
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γραμμές που εκδίδονται από την ΕΛΣΤΑΤ, σχετικά με
την παροχή δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς, την
ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των παραγόμενων
στατιστικών και τη διασφάλιση της ποιότητάς τους.
4. Οι φορείς του ΕΛΣΣ υποχρεούνται να αναπτύσσουν,
παράγουν και διαδίδουν τις στατιστικές τους με έναν
αμερόληπτο, αντικειμενικό, επαγγελματικό και διαφανή
τρόπο, όπου θα υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των χρηστών, σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας. Οι ημερομηνίες ανακοινώσεων στατιστικών προαναγγέλλονται
σε ένα ημερολόγιο ανακοινώσεων και όλοι οι χρήστες
έχουν ισότιμη και ταυτόχρονη πρόσβαση σε αυτές.
5. Ιδιαίτερα, τα καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος
στο πλαίσιο του ΕΛΣΣ είναι αυτά που προβλέπονται στο
Καταστατικό της, δηλαδή η ανάπτυξη, παραγωγή και
διάδοση στατιστικών, νομισματικών, οικονομικών, ξένου
συναλλάγματος, ισοζυγίου πληρωμών και μακρο-προβλεπτικών (Άρθρα 2 και 55Γ΄). Η συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στο ΕΛΣΣ θα είναι με πάσαν επιφύλαξιν της εγγυημένης ανεξαρτησίας που προκύπτει από
τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών
Τραπεζών (Άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 18) επί του
Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που
προσαρτάται στη Συνθήκη), ιδιαίτερα όσον αφορά την
εκτέλεση των καθηκόντων συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε στατιστικά θέματα (Κανονισμός (ΕΚ) 2533/98 του Συμβουλίου, σχετικά με τη
συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 951/2009 του Συμβουλίου).
6. Για τη διασφάλιση της τήρησης των βασικών αρχών
λειτουργίας και της εκπλήρωσης των στατιστικών υποχρεώσεων τους οι φορείς του ΕΛΣΣ, εκτός της ΕΛΣΤΑΤ,
ορίζουν έναν στατιστικό επικεφαλής, με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά και αρμοδιότητες, όπως προβλέπονται
στην αρχή 1 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές:
α) να έχει τα υψηλότερα δυνατά επαγγελματικά προσόντα και βρίσκεται επαρκώς υψηλά στην ιεραρχία, ώστε
να διασφαλίζει πρόσβαση στην ανώτατη βαθμίδα των
αρχών που ασκούν δημόσια πολιτική και των φορέων
της δημόσιας διοίκησης,
β) να έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι οι στατιστικές
του φορέα αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται
με ανεξάρτητο τρόπο και
γ) να είναι ο μόνος αρμόδιος για τη λήψη αποφάσεων
σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις
διαδικασίες, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο και τη
χρονική στιγμή δημοσίευσης των στατιστικών στοιχείων.
Με σκοπό την υποστήριξη του έργου του στατιστικού
επικεφαλής κάθε φορέα είναι δυνατή η σύσταση, εντός
του φορέα, Ομάδας Εργασίας αποτελούμενης από αρμόδιους υπαλλήλους του φορέα που ασχολούνται με την
ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των στατιστικών του.
Άρθρο 5
Ρόλος της ΕΛΣΤΑΤ
1. Η ΕΛΣΤΑΤ συνεργάζεται με τους λοιπούς φορείς του
ΕΛΣΣ και συντονίζει όλες τις δραστηριότητές τους που

40377

αφορούν στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των
επίσημων στατιστικών της Χώρας, καθώς και για την
εφαρμογή του εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των στατιστικών. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί ιδίως να
διεξάγει διαβουλεύσεις, ενημερωτικές συναντήσεις και
συσκέψεις, να καταρτίζει εγγράφως μνημόνια συνεργασίας ή άλλες συμφωνίες με τους λοιπούς φορείς του
ΕΛΣΣ και να εκδίδει οδηγίες προς αυτούς.
2. Η ΕΛΣΤΑΤ παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση
στους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ όσον αφορά τα πρότυπα, τις ταξινομήσεις και τις μεθοδολογίες που πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εναρμονισμένων
ευρωπαϊκών στατιστικών, καθώς επίσης και επί λοιπών
θεμάτων που αφορούν στο ΕΛΣΣ. Οι οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ
προς τους φορείς του ΕΛΣΣ είναι είτε γενικές, οι οποίες
εκδίδονται για όλους τους φορείς, είτε ειδικές, οι οποίες
απευθύνονται σε ένα φορέα ή σε μια ομάδα φορέων.
3. Η ΕΛΣΤΑΤ εκπονεί εθνικές κατευθυντήριες γραμμές,
όπου είναι απαραίτητο, για τη διασφάλιση της ποιότητας
στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση όλων των παραγόμενων στατιστικών εντός του ΕΛΣΣ και παρακολουθεί
και ελέγχει την εφαρμογή τους.
Άρθρο 5Α
Συντονιστική Επιτροπή του ΕΛΣΣ
1. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή του ΕΛΣΣ.
2. Η ανωτέρω Επιτροπή προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ και οι στατιστικοί επικεφαλής των φορέων του ΕΛΣΣ αποτελούν τα υπόλοιπα μέλη της.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΛΣΣ γνωμοδοτεί
στην ΕΛΣΤΑΤ για:
α) τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων,
β) τις προτεραιότητες του ΕΛΣΣ, με βάση τις εξελίξεις
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τα μέτρα για τη μείωση του διοικητικού κόστους ανταπόκρισης των φορέων
του ΕΛΣΣ,
γ) διάφορα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή
στατιστικών εντός του ΕΛΣΣ.
4. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές ανά
έτος. Μπορεί, επίσης, να συγκληθεί εκτάκτως, οσάκις
απαιτηθεί κατά την κρίση του Προέδρου της. Η τεχνική
και διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από
την ΕΛΣΤΑΤ.
5. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της.
6. Σε περίπτωση αποχώρησης, για οποιονδήποτε λόγο,
μελών της Επιτροπής και μέχρι τον ορισμό νέων μελών,
η Επιτροπή μπορεί να λειτουργεί με ελλιπή συγκρότηση.
7. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή.
Άρθρο 6
Τριετές και Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα
1. Το τελευταίο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, η ΕΛΣΤΑΤ
εγκρίνει το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ) για
την επόμενη τριετία. Για την κατάρτιση του ΕΛΣΠ, η ΕΛΣΤΑΤ ζητεί πληροφορίες από τους φορείς του ΕΛΣΣ επί
των κύριων πεδίων και στόχων που έχουν προγραμματί-
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σει για την περίοδο του προγράμματος. Η ΕΛΣΤΑΤ ζητεί
τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ) πριν από την
έγκριση του προγράμματος.
2. Κάθε φορέας του ΕΛΣΣ καταρτίζει ετήσιο στατιστικό
πρόγραμμα εργασίας και το υποβάλλει για έγκριση στην
ΕΛΣΤΑΤ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του προηγούμενου
της εφαρμογής έτους. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας
βασίζονται στο τρέχον τριετές ΕΛΣΠ. Κάθε φορέας του
ΕΛΣΣ καταρτίζει, επίσης, και υποβάλλει στην ΕΛΣΤΑΤ,
μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, μια ετήσια έκθεση απολογισμού του στατιστικού προγράμματος του προηγούμενου έτους. Το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας
και η ετήσια έκθεση απολογισμού βασίζονται σε οδηγίες
που παρέχονται από την ΕΛΣΤΑΤ.
3. Η ΕΛΣΤΑΤ, πριν από το τέλος Μαΐου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους, και μετά από γνώμη της
ΣΥΕΠΕΛΣΣ καταρτίζει αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα
εργασίας.
4. Οι στατιστικές εργασίες, που προβλέπονται στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας κάθε φορέα του
ΕΛΣΣ πρέπει να περιγράφονται και να αιτιολογούνται. Το
πλάνο για κάθε στατιστική εργασία περιλαμβάνει τους
σκοπούς, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, την ανάλυση
κόστους-αποτελεσματικότητας, το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της και την επιβάρυνση για τους υπόχρεους
φορείς (Άρθρο 5(8) του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει).
Άρθρο 7
Ποιότητα των στατιστικών του ΕΛΣΣ
1. Οι φορείς του ΕΛΣΣ αναπτύσσουν, παράγουν και
διαδίδουν τις στατιστικές με βάση ομοιόμορφα πρότυπα
και εναρμονισμένες μεθόδους, εφαρμόζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας, όπως η καταλληλότητα,
η ακρίβεια, η έγκαιρη υποβολή, η εμπρόθεσμη υποβολή,
η προσβασιμότητα, η σαφήνεια, η συγκρισιμότητα και η
συνοχή, τα οποία προσδιορίζονται στο Άρθρο 12(1) του
Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον
Κανονισμό 2015/759.
2. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών
του ΕΛΣΣ, οι λοιποί φορείς του ΕΛΣΣ καταρτίζουν και
υποβάλλουν στην ΕΛΣΤΑΤ εκθέσεις ποιότητας για τις
στατιστικές που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης τους,
με βάση τις οδηγίες που παρέχονται από την ΕΛΣΤΑΤ. Οι
εκθέσεις περιλαμβάνουν μια αξιολόγηση της δομής, της
περιοδικότητας, της πληρότητας και της συμμόρφωσης
με σχετικούς κανόνες, ορισμούς και ταξινομήσεις, της
εσωτερικής συνοχής και αξιοπιστίας των στατιστικών,
καθώς και μια αξιολόγηση, εκ μέρους των φορέων, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται στην
προηγούμενη παράγραφο.
3. Οι εκθέσεις ποιότητας υποβάλλονται στην ΕΛΣΤΑΤ
από τους φορείς του ΕΛΣΣ τουλάχιστον μια φορά κάθε
έτος και οπωσδήποτε, με την τελευταία τους επικαιροποίηση, κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών στοιχείων για πιστοποίηση ή κατά το χρόνο υποβολής τους
για περαιτέρω επεξεργασία από την ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος
καθορίζεται σε μνημόνιο ή γραπτή συμφωνία που έχει
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υπογραφεί μεταξύ του αρμόδιου φορέα του ΕΛΣΣ και
της ΕΛΣΤΑΤ.
4. Η διαδικασία πιστοποίησης των στοιχείων των φορέων του ΕΛΣΣ περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας
και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ και εξειδικεύεται περαιτέρω
στο έντυπο «Παρουσίαση των αρχών και διαδικασιών για
την πιστοποίηση των στατιστικών του ΕΛΣΣ».
Άρθρο 8
Στατιστικές του ΕΛΣΣ Διάδοση και στατιστικό απόρρητο
1. Η διάδοση των στατιστικών του ΕΛΣΣ γίνεται με
πλήρη συμμόρφωση προς τις στατιστικές αρχές του
Άρθρου 4(1) του παρόντος Κανονισμού, ιδίως όσον
αφορά την προστασία του στατιστικού απορρήτου και
την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης, όπως απαιτεί η
αρχή της αμεροληψίας.
2. Οι φορείς του ΕΛΣΣ προστατεύουν στοιχεία συλλεγόμενα για στατιστικούς σκοπούς ή παρεχόμενα από
διοικητικές ή άλλες πηγές, που επιτρέπουν την άμεση ή
έμμεση αναγνώριση στατιστικών μονάδων με την αποκάλυψη εξατομικευμένων πληροφοριών. Επιτρέπεται
η διάδοση στοιχείων για μεμονωμένες στατιστικές μονάδες υπό τη μορφή αρχείου δημόσιας χρήσης, αποτελούμενου από εγγραφές που έχουν καταστεί ανώνυμες,
οι οποίες έχουν καταρτιστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε η
στατιστική μονάδα να μη μπορεί να προσδιοριστεί, είτε
άμεσα είτε έμμεσα, αν ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά
μέσα τα οποία θα μπορούσε εύλογα να χρησιμοποιήσει
κάποιος τρίτος.
3. Τα απόρρητα στοιχεία που συλλέγονται αποκλειστικά για την παραγωγή των στατιστικών του ΕΛΣΣ χρησιμοποιούνται από τους φορείς του ΕΛΣΣ αποκλειστικά
για στατιστικούς σκοπούς.
4. Οι φορείς του ΕΛΣΣ που έχουν την αρμοδιότητα ή
την υποχρέωση συλλογής στοιχείων διαβιβάζουν απόρρητα στοιχεία στην ΕΛΣΤΑΤ και δε μπορούν να επικαλεστούν την αρχή του στατιστικού απορρήτου, εφόσον
τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, την
παραγωγή και τη διάδοση των στατιστικών ή για τη βελτίωση της ποιότητας τους. Οι φορείς του ΕΛΣΣ μπορούν
να αρνηθούν τη διαβίβαση απόρρητων στοιχείων στην
ΕΛΣΤΑΤ μόνο στις περιπτώσεις που τα στοιχεία αυτά
αφορούν στην εθνική άμυνα, την κρατική ασφάλεια και
τις διεθνείς σχέσεις της Χώρας. Παρόλα αυτά, τα εν λόγω
στοιχεία διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή διαβιβάζει, στο φορέα που παρέχει τα
στοιχεία, πληροφορίες για τους λόγους ζήτησης και την
προστασία των στοιχείων, καθώς και μια γραπτή δήλωση
ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.
5. Δικαίωμα πρόσβασης σε απόρρητα στοιχεία που
διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ από τους φορείς του ΕΛΣΣ
έχει αποκλειστικά το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ που απασχολείται σε στατιστικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο του ειδικού τομέα εργασίας του. Η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί
να επιτρέπει την πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία σε
άλλα πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της,
στα οποία έχουν ανατεθεί στατιστικές εργασίες για λο-
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γαριασμό της, διασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, τη
συμμόρφωση των προσώπων αυτών με την αρχή του
στατιστικού απορρήτου.
6. Οι φορείς του ΕΛΣΣ μπορούν να χορηγούν σε ερευνητές που διενεργούν στατιστικές αναλύσεις για επιστημονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία
καθιστούν δυνατή την έμμεση ταύτιση των στατιστικών
μονάδων. Η πρόσβαση χορηγείται με τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει κατατεθεί σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από
λεπτομερή ερευνητική πρόταση σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά πρότυπαβ) η ερευνητική πρόταση αναφέρει με επαρκείς λεπτομέρειες το νόμιμο σκοπό της έρευνας, το σύνολο των
δεδομένων για το οποίο θα χορηγηθεί πρόσβαση, τις
μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων, τα πρόσωπα που
θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία και τον απαιτούμενο
χρόνο για τη διενέργεια της έρευνας•
γ) έχει συναφθεί, μεταξύ του φορέα του ΕΛΣΣ και του
μεμονωμένου ερευνητή, του ιδρύματος στο οποίο εργάζεται, ή του Οργανισμού που εντέλλεται τη διενέργεια
της έρευνας, κατά περίπτωση, σύμβαση που καθορίζει
τους όρους πρόσβασης, τις υποχρεώσεις των ερευνητών,
τα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των στατιστικών δεδομένων και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών των υποχρεώσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 9
Παραβίαση της υποχρέωσης χορήγησης
πρόσβασης σε στοιχεία ή παροχής στοιχείων
Η παραβίαση, από οποιονδήποτε πολιτικό διοικητικό
υπάλληλο, δημόσιο υπάλληλο ή εργαζόμενο ενός φορέα
του ΕΛΣΣ, των υποχρεώσεων χορήγησης, στην ΕΛΣΤΑΤ,
πρόσβασης σε πηγές, μητρώα ή αρχεία ή παροχής στοιχείων για την παραγωγή επίσημων στατιστικών συνιστά
το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος
και μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης
(Άρθρο 2(4) του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει).
Άρθρο 10
Παραβίαση στατιστικού απορρήτου
Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και/ή του
στατιστικού απορρήτου από οποιονδήποτε πολιτικό διοικητικό υπάλληλο, δημόσιο υπάλληλο ή εργαζόμενο
ενός φορέα του ΕΛΣΣ συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και μπορεί να επισύρει
την ποινή της οριστικής παύσης (Άρθρο 8(7) του Νόμου
3832/2010, όπως ισχύει). Επιπλέον, επισύρει τις ποινικές
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β
και 370Γ του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τις διοικητικές
κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 9(2) του Νόμου
3832/2010, όπως ισχύει.
Άρθρο 11
Διοικητικές κυρώσεις
1. Με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, μπορεί να επιβληθούν
στον Προϊστάμενο ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ενός φο-

40379

ρέα του ΕΛΣΣ, ή στο φυσικό πρόσωπο, οι διοικητικές
κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 9(1) του Νόμου
3832/2010, όπως ισχύει, για τις ακόλουθες παραβάσεις:
α) μη παροχή, στην ΕΛΣΤΑΤ, πρόσβασης σε μητρώα
και αρχεία,
β) καθυστέρηση διαβίβασης στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ,
γ) παροχή ελλιπών ή εσφαλμένων στοιχείων στην
ΕΛΣΤΑΤ,
δ) μη υποβολή εκθέσεων ποιότητας, ή υποβολή ελλιπών εκθέσεων ποιότητας, μέσα στις καθορισμένες
προθεσμίες.
2. Με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, μπορεί να επιβληθούν σε
οποιονδήποτε πολιτικό διοικητικό υπάλληλο, δημόσιο
υπάλληλο ή εργαζόμενο ενός φορέα του ΕΛΣΣ, οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 9(2)
του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει, για τις ακόλουθες
παραβάσεις:
α) παροχή πρόσβασης σε ατομικά δεδομένα που καθιστούν δυνατή την ταύτιση (άμεση ή έμμεση) στατιστικών
μονάδων,
β) δημοσίευση απόρρητων στοιχείων,
γ) χρήση πρωτογενών στοιχείων, που συλλέγονται από
τους φορείς του ΕΛΣΣ, για μη στατιστικούς σκοπούς.
2. Ο ανωτέρω Κανονισμός ισχύει για όλους τους φορείς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο φορέων του
ΕΛΣΣ, όπως αυτός καθορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων φορέων τους που
παράγουν στατιστικές.
3. Ο Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) θα
αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 98998/1075
(2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 142/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23.03.1999) που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής
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Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
48 §9 του Ν. 4313/2014.
5. Το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23.03.1999) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Το άρ. 90 του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α΄/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06.02.2015 (Φ.Ε.Κ 24/ Α/ 06-02-2015) και το άρθρο 56
του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ 93/Α΄/14.04.2014) περί άσκησης
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή,
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 § 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
47/Α΄/11.05.15).
8. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27.12.2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β΄/
16.09.2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».
10. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της
Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
11. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013
Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου
52Α του Ν. 2696/1999».
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με
θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους
χερσαίους χώρους λιμένων».
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015
(ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α
του Ν. 2696/1999».
15. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε
η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω
αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 142/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, που αφορά σε
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.
16. Την Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αχαρνών, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ’ αριθμ.

Τεύχος Β’ 4083/20.12.2016

10/16 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
17. Την υπ’ αριθμ. 142/16 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται επιβάρυνση στον
τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου.
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Αχαρνών και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών
της περιοχής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
> Τον καθορισμό της οδού Ιβίσκου ως οδό προτεραιότητας έναντι, όλων, των καθέτων οδών από την οδό
Λ. Καραμανλή έως την είσοδο της περιοχής Ολυμπιακό
Χωρίο.
> Τον καθορισμό της οδού Μόλας ως οδό προτεραιότητας έναντι, όλων, των καθέτων οδών από την οδό
Αμαλιάδος έως την οδό Θρακομακεδόνων.
> Τον καθορισμό της οδού Αγ. Τριάδος - Ι. Θεολόγου
- Προόδου - Ρούμελης ως οδό προτεραιότητας έναντι,
όλων, των καθέτων οδών από την οδό Λ. Καραμανλή έως
την οδό Π. Μελά (Θρακομακεδόνες).
> Τον καθορισμό της οδού Αγ. Παρασκευής - Αργοναυτών - Σπ. Νούση ως οδό προτεραιότητας έναντι, όλων,
των καθέτων οδών από την οδό Ζωοδόχου Πηγής έως
την οδό Πάρνηθας.
> Τον καθορισμό της οδού Αναπαύσεως - Αλαγονίας
ως οδό προτεραιότητας έναντι, όλων, των καθέτων οδών
από την οδό Αγ. Διονυσίου έως τα όρια του Δήμου (εντός
του Δήμου Αχαρνών).
> Τον καθορισμό της οδού Αγ. Διονυσίου - Αετόπετρας
ως οδό προτεραιότητας έναντι, όλων, των καθέτων οδών
από την οδό Αναπαύσεως έως την οδό Τσουραπά.
> Τον καθορισμό της οδού Αγ. Διονυσίου - Ισιδ. Στάση Σφαγής Χίου - Ολυμπιάδων - Μάχης Ηπείρου - Μεθάνων
- Σφαγής Χίου ως οδό προτεραιότητας έναντι, όλων, των
καθέτων οδών από την οδό Αγ. Διονυσίου έως την οδό
Αναπαύσεως.
> Τον καθορισμό της οδού Μόρνου ως οδό προτεραιότητας έναντι, όλων, των καθέτων οδών από την οδό
Λιοσίων έως την οδό Μπόσδα.
> Τον καθορισμό της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου ως οδό
προτεραιότητας έναντι, όλων, των καθέτων οδών από
την οδό Μήτρου Λέκκα έως την οδό Αριστοτέλους.
> Τον καθορισμό της οδού Μήτρου Λέκκα ως οδό
προτεραιότητας έναντι, όλων, των καθέτων οδών από
την οδό Πάρνηθος έως το ρέμα.
> Τον καθορισμό της οδού Πάγκαλου ως οδό προτεραιότητας έναντι, όλων, των καθέτων οδών από την οδό
Πάρνηθος έως την οδό Εθν. Αντιστάσεως
> Τον καθορισμό της οδού Σαλαμίνος (ή Αρχαίου Θεάτρου) ως οδό προτεραιότητας έναντι, όλων, των καθέτων οδών από την οδό Φιλ. Δέδε έως την οδό Εθν.
Αντιστάσεως.
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> Τον καθορισμό της οδού Ασπ. Πιτσιλού ως οδό προτεραιότητας έναντι, όλων, των καθέτων οδών από την
οδό Αγ. Τριάδος έως την οδό Λ. Καραμανλή.
> Τον καθορισμό της οδού Πλήθωνος Γεμιστού (και
βοηθητικοί της παράδρομοι), ως οδό προτεραιότητας
έναντι, όλων, των καθέτων οδών από την οδό Δεκέλειας
έως την οδό Καραμανλή, πλην της συμβολής της με την
οδό Λαθέας.
> Τον καθορισμό της οδού Κωνσταντινουπόλεως ως
οδό προτεραιότητας έναντι, όλων, των καθέτων οδών
από την οδό Κωστή Παλαμά έως τα όρια του Δήμου
(εντός του Δήμου Αχαρνών).
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης
των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από
τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, βάσει
της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου.
8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα ορίζονται στο
(9) σχετ.
9. Η εφαρμογή των καθέτων σημάνσεων Ρ-2 (STOP) θα
γίνει εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών.
10. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάνσεων (πληροφοριακών, σημάνσεων που βελτιώνουν και
διευκολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα
με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η παρούσα εγκριτική απόφαση δεν καλύπτει την εφαρμογή καθέτων σημάνσεων σε οδούς όμορων Δήμων καθώς και σε οδούς εκτός ορίων του Δήμου Αχαρνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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Εξουσιοδότηση από το ΔΣ για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης του προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Ν.Π.Ι.Δ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των 53, 54, 55 και 56 του Ν. 2218/
13-6-1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις (Α΄ 90), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 190-193 του Ν. 3852/ 2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» με τις τροποποιήσεις.
3. Την με αριθμ. 4683/98 (Υ.Α.-ΦΕΚ140Β/98) του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί κανονισμού Προσωπικού του ΠΤΑ και
τις τροποποιήσεις της.
4. Την με αριθμ. 2141/98 (Υ.Α. ΦΕΚ 78Β΄/1998) του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης
και Διαχείρισης του ΠΤΑ και τις τροποποιήσεις της.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 4 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη, ομόφωνα αποφάσισε:
Την εξουσιοδότηση της έκδοσης αποφάσεων μετακίνησης του προσωπικού του ΠΤΑ, σύμφωνα με το
άρθρο 4, της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του
Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» ως εξής:
Για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης, εσωτερικού
και εξωτερικού, των υπαλλήλων (τακτικό, έκτακτο προσωπικό, αποσπασμένοι) και των μελών του ΔΣ του ΠΤΑ
Περιφέρειας Θεσσαλίας, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος
Δ.Σ. του ΠΤΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02040832012160008*

