
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης χαρακτηρισμού του 
γεωθερμικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος 
περιοχής Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 από-
φασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός 
του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του 
χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου 
Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δε-
δομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρού-
νται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε 
άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας» (Β’ 350).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/41293/458 (1)

   Τροποποίηση απόφασης χαρακτηρισμού του 

γεωθερμικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος 

περιοχής Αρίστηνου Αλεξανδρούπολης. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).
α) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και κα-

τάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119).

β) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

γ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

δ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-

νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως το άρθρο 109.

ε) Της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1β του άρ-
θρου 23 του ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και 
διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύ-
σταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής 
φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

στ) Του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» 
(Α’ 277).

2. Tην υπό στοιχεία Δ9Δ/Φ166/10365/2085/03.09.2009 
απόφαση «Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες 
των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας» (Β’ 1946).

3. Την υπ’ αρ. 9812/18.04.2013 σύμβαση μίσθωσης του 
δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού 
πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Αριστήνου του Δήμου 
Αλεξανδρουπόλεως, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, 
του συμβολαιογράφου Αλεξανδρουπόλεως Αποστόλου 
Ευφραιμίδη.

4. Το υπ’ αρ. 23070/24.03.2021 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοικήσεως Μακεδονίας  - Θράκης, με το 
οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία το υπ’ αρ. 5572/ 
22.02.2021 έγγραφο του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως 
«Αίτημα για τροποποίηση απόφασης χαρακτηρισμού 
Γ/Θ πεδίου Αρίστηνου» και η υπ’ αρ. 23070/29.03.2021 
«Τεχνική Έκθεση Τεκμηρίωσης» του Ινστιτούτου Εδαφο-
ϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 
Δήμητρα.

5. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/30015/200/30.03.2021 
έγγραφο της υπηρεσίας για την παροχή γνώμης της 
ΕΑΓΜΕ επί του αιτήματος τροποποίησης της απόφασης 
χαρακτηρισμού του γεωθερμικού πεδίου Αριστήνου 
Έβρου.

6. Το υπ’ αρ. 1835/09.04.2021 έγγραφο της ΕΑΓΜΕ «Πα-
ροχή γνώμης επί αιτήματος τροποποίησης της απόφα-
σης χαρακτηρισμού του Γ/Θ πεδίου Αρίστηνου Έβρου».

7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 23 
του ν. 4602/2019 σε περίπτωση τροποποίησης της από-
φασης χαρακτηρισμού και υπαγωγής ήδη χαρακτηρι-
σμένων και μισθωμένων γεωθερμικών πεδίων, υπάρχει 
η δυνατότητα αύξησης του ανώτατου ορίου της θερ-
μοκρασίας, για τα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος, κατά 
δέκα τοις εκατό (10%).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ9Δ/Φ166/10365/ 
2085/03.009.2009 (Β’ 1946) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης περί χαρακτηρισμού και υπαγωγής σε κατη-
γορία Γεωθερμικών Πεδίων ως προς την παρ. 6 αυτής και 
ορίζουμε τη θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα στο 
Γεωθερμικό Πεδίο Τοπικού Ενδιαφέροντος περιοχής Αρί-
στηνου Αλεξανδρούπολης (πρώην βεβαιωμένο γεωθερ-
μικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας περιοχής Αρίστηνου 
Αλεξανδρούπολης) σε 30 - 99οC.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΗΣ 

Ι

Αριθμ. 33073 (2)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 από-

φασης «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομέ-

νου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου 

ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας 

και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομι-

κών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουρ-

γείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραί-

τητης λεπτομέρειας» (Β’ 350). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 41 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την ορ-
γάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό 
των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - 
Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),

β) της παρ. 7 του άρθρου 267, της παρ. 17 του άρ-
θρου 268, της παρ. 5 του άρθρου 269 και της παρ. 21 
του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

γ) του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα-
Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης 
Αρχής» (Α’38) και την υπό στοιχεία 9908/Β2-069/2010 
απόφαση του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συ-
στήματος» (Β’ 1629),

δ) του άρθρου 24 και της παρ. 4 του άρθρου 25 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 45),

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία Υ1/08.01.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 
απόφασης (Β’ 350), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 5. 
Χρόνος και συχνότητα υποβολής στοιχείων.

5.1. Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν σε 
μηνιαία βάση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
λήξη του μήνα αναφοράς:

i. στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού
ii. χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού,
iii. σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων,
iv. ισοζύγιο γενικού καθολικού,
v. κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών και
vi. στοιχεία σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσό-

δων των δήμων
στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις οδη-

γίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ μέσω των οποίων 
θα διευκρινίζονται και εξειδικεύονται τα διαλαμβανό-
μενα στο άρθρο 4.

5.2. Οι Φορείς Εκτός Γενικής Κυβέρνησης υποβάλ-
λουν σε μηνιαία βάση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από τη λήξη του μήνα αναφοράς:

i. στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού
ii. χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού και
iii. ισοζύγιο γενικού καθολικού
στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις οδη-

γίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ μέσω των οποίων 
θα διευκρινίζονται και εξειδικεύονται τα διαλαμβανό-
μενα στο άρθρο 4.

5.3. Ειδικά οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπο-
βάλλονται από τους φορείς του άρθρου 3 της παρούσας 
απόφασης στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ εντός δέκα 
(10) ημερών από την υποβολή τους στο δημοτικό/περι-
φερειακό/διοικητικό συμβούλιο του φορέα, με τρόπο 
που υποδεικνύεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ.

5.4 Επικαιροποίηση στοιχείων:
5.4.1. Από την 1η μέχρι την 26η Φεβρουαρίου και από 

την 1η μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, επι-
καιροποιούνται τα στοιχεία προϋπολογισμού και απολο-
γισμού, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, το 
ισοζύγιο γενικού καθολικού και οι κινήσεις ενδοκυβερ-
νητικών συναλλαγών του τρέχοντος έτους και των προ-
ηγούμενων δύο (2) ετών, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις 
ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.
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5.4.2. Με την υποβολή των ετήσιων οικονομικών κα-
ταστάσεων, επικαιροποιούνται τα ίδια ως άνω ετήσια 
στοιχεία για τις χρήσεις που αφορούν οι καταστάσεις, 
εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέ-
ντα και στα πραγματικά στοιχεία.

2. Τροποποιούμε το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 
απόφασης (Β’ 350), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 6. 
Υπόχρεοι διάθεσης στοιχείων.

6.1. Υπεύθυνος α) για την τακτική και έγκαιρη υποβολή 
οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας 
και, όπου απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δεδομένων οι-
κονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣ και β) για την ορθότητα 
και αξιοπιστία αυτών είναι ο προϊστάμενος οικονομικών 
υπηρεσιών του φορέα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων του, ο προϊστάμενος οικονομικών υπη-
ρεσιών έχει την ευθύνη για:

6.1.1. την ορθή και έγκαιρη λογιστική αποτύπωση των 
οικονομικών στοιχείων του φορέα, σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις και τις αποδεκτές λογιστικές πρακτικές,

6.1.2. τον έλεγχο της επάρκειας των πληροφοριακών 
συστημάτων οικονομικής διαχείρισης σε ό,τι αφορά 
στην παραγωγή ορθών και αξιόπιστων αναφορών οι-
κονομικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ,

6.1.3. τη συνεργασία με τους στατιστικούς ανταποκρι-
τές και τη διευκόλυνση του έργου τους,

6.1.4. την άμεση ανταπόκριση στις οδηγίες και στα 
ενδεχόμενα ερωτήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ 
του ΥΠΕΣ αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής στοιχεί-
ων, την ορθότητα και την ποιότητα των υποβαλλόμενων 
στοιχείων, τις εφαρμοζόμενες λογιστικές πρακτικές και 
την παραμετροποίηση των αποστελλόμενων αναφορών,

6.1.5. την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων 
εισηγήσεων προς τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη ή 
τον πρόεδρο του νομικού προσώπου σχετικά με την 
οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας 
υποβολής στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με την παρ. 21 του 
άρθρου 283 του ν. 3852/2010 η διασφάλιση της ομαλής 
διεξαγωγής της διαδικασίας υποβολής στοιχείων στις 
βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ έχει ανατεθεί στους δημάρ-
χους και τους περιφερειάρχες με το εύρος της ευθύνης 
τους να επεκτείνεται στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου και στις κάθε είδους επιχειρήσεις των φορέων 
τους.

6.1.6. Οι ΠΟΥ των δήμων και των περιφερειών είναι 
υπεύθυνοι για την εποπτεία και το συντονισμό της 
διαδικασίας παραγωγής και αποστολής των οικονομι-
κών στοιχείων (α) των φορέων των οποίων η οικονομική 
λειτουργία ασκείται από τις υπηρεσίες των οποίων προΐ-
στανται και (β) των νομικών προσώπων της παραγράφου 
6.2.4 στα οποία ο φορέας τους κατέχει την πλειοψηφία 
των μετοχών ή των μεριδίων.

6.2. Η υποβολή των στοιχείων πραγματοποιείται από 
τους στατιστικούς ανταποκριτές. Οι στατιστικοί ανταπο-
κριτές είναι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των 
υπόχρεων φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η ενη-

μέρωση των βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων 
του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 
της παρούσας απόφασης. Οι στατιστικοί ανταποκριτές 
ορίζονται σύμφωνα με την κάτωθι διαδικασία:

6.2.1. Για τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα: 
Με απόφαση του δημάρχου ορίζεται ένας υπάλληλος της 
οικονομικής υπηρεσίας ως στατιστικός ανταποκριτής 
του δήμου, δηλαδή ως υπεύθυνος για την ενημέρωση 
των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ με τα στοιχεία του 
δήμου. Με απόφαση του προέδρου του νομικού προσώ-
που του δήμου ορίζεται υπάλληλος από την οικονομική 
υπηρεσία του νομικού προσώπου ως υπεύθυνος για την 
ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ, δηλαδή 
ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού προσώπου. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η οικονομική λειτουργία 
του νομικού προσώπου εξυπηρετείται από την οικονομι-
κή υπηρεσία του οικείου δήμου, με απόφαση του δημάρ-
χου ορίζεται ένας υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας 
του δήμου ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού 
προσώπου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε νομικό 
πρόσωπο δεν έχει οριστεί στατιστικός ανταποκριτής, 
τότε αυτά τα καθήκοντα ασκούνται από το στατιστικό 
ανταποκριτή του δήμου.

6.2.2. Για τις περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπά τους: 
Με απόφαση του περιφερειάρχη ορίζεται ένας υπάλλη-
λος της οικονομικής υπηρεσίας ως στατιστικός αντα-
ποκριτής της περιφέρειας, δηλαδή υπεύθυνος για την 
ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του ΥΠΕΣ με τα 
στοιχεία της περιφέρειας. Με απόφαση του προέδρου 
του νομικού προσώπου της περιφέρειας ορίζεται υπάλ-
ληλος από την οικονομική υπηρεσία του νομικού προ-
σώπου ως υπεύθυνος για την ενημέρωση των βάσεων 
δεδομένων του ΥΠΕΣ, δηλαδή ως στατιστικός ανταπο-
κριτής του νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η οικονομική λειτουργία του νομικού προ-
σώπου εξυπηρετείται από την οικονομική υπηρεσία της 
οικείας περιφέρειας, με απόφαση του περιφερειάρχη 
ορίζεται ένας υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας της 
περιφέρειας ως στατιστικός ανταποκριτής του νομικού 
προσώπου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε νομικό 
πρόσωπο δεν έχει οριστεί στατιστικός ανταποκριτής, 
τότε αυτά τα καθήκοντα ασκούνται από το στατιστικό 
ανταποκριτή της περιφέρειας.

6.2.3. Για τους συνδέσμους, τους Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), τους Αναπτυξιακούς Ορ-
γανισμούς ΟΤΑ του ν. 4674/2020, τις αναπτυξιακές και τις 
πολυμετοχικές ανώνυμες εταιρίες και τα περιφερειακά 
ταμεία ανάπτυξης: Με απόφαση του προέδρου του φο-
ρέα ορίζεται υπάλληλος από την οικονομική υπηρεσία 
ως στατιστικός ανταποκριτής, δηλαδή ως υπεύθυνος 
για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του με τα 
στοιχεία του φορέα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
οικονομική υπηρεσία του φορέα εξυπηρετείται από την 
οικονομική υπηρεσία άλλου φορέα, τότε ορίζεται υπεύ-
θυνος από την οικονομική υπηρεσία του τελευταίου.

6.2.4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε νομικό 
πρόσωπο που έχει συσταθεί από περισσότερους του 
ενός ΟΤΑ ή στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι του 
ενός ΟΤΑ, δεν έχει οριστεί στατιστικός ανταποκριτής, 
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τότε αυτά τα καθήκοντα ασκούνται από το στατιστικό 
ανταποκριτή του ΟΤΑ που κατέχει την πλειοψηφία των 
μετοχών ή των μεριδίων. Σε περίπτωση κατοχής ίσου 
αριθμού μετοχών ή μεριδίων μεταξύ των ΟΤΑ, τα καθή-
κοντα στατιστικού ανταποκριτή του νομικού προσώπου 
ασκούνται από το στατιστικό ανταποκριτή του ΟΤΑ της 
έδρας. Με τον ίδιο τρόπο παρέχεται και η εξυπηρέτηση 
της παρ. 6.3.7.

6.2.5. Οι στατιστικοί ανταποκριτές ανήκουν κατά προ-
τίμηση στον κλάδο Π.Ε. Οικονομικού ή/και Διοικητικού ή 
του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού ή του κλάδου 
Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

6.2.6. Οι στατιστικοί ανταποκριτές ορίζονται μαζί με 
τους αναπληρωτές τους προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη ενημέρωση των βάσεων δεδομένων.

6.3. Οι αρμοδιότητες των Στατιστικών Ανταποκριτών 
είναι οι εξής:

6.3.1. η παραγωγή των προς διάθεση αναφορών και 
αρχείων, καθώς και ο έλεγχος της ορθότητας αυτών, 
σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του 
ΥΠΕΣ, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ και με τις μονάδες 
που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση και 
την καταγραφή των στοιχείων και με τη λειτουργία των 
πληροφοριακών συστημάτων του φορέα ή των φορέων 
ευθύνης τους,

6.3.2. η διάθεση των στοιχείων στον Κόμβο Διαλει-
τουργικότητας και, όπου απαιτείται, η υποβολή τους στις 
λοιπές βάσεις δεδομένων εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών,

6.3.3. η λειτουργία ως μοναδικού σημείου επικοινωνίας 
ανάμεσα στους φορείς ευθύνης τους και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΥΠΕΣ,

6.3.4. η άμεση ανταπόκριση στους ελέγχους, τα ερω-

τήματα και τις συστάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του 
ΥΠΕΣ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής στοιχείων, την 
ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, τις εφαρμο-
ζόμενες λογιστικές πρακτικές και την παραμετροποίηση 
των αποστελλόμενων αναφορών,

6.3.5. η άμεση ενημέρωση του ΥΠΕΣ αναφορικά με 
τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι φορείς ευθύνης 
τους για τη διόρθωση παραλείψεων και αστοχιών και για 
τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφορίας,

6.3.6. κατά τη μεταβατική περίοδο της παράλληλης 
λειτουργίας του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και της 
Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων του ΥΠΕΣ, η μέριμνα 
για τη μηνιαία συμφωνία των στοιχείων των αποστελ-
λόμενων αναφορών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας 
με τα στοιχεία που υποβάλλονται μέσω των στατιστικών 
δελτίων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ,

6.3.7. στην περίπτωση των στατιστικών ανταποκρι-
τών των δήμων ή των περιφερειών, η διάθεση στον 
Κόμβο Διαλειτουργικότητας των στοιχείων των νομι-
κών προσώπων που δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 
2816/30.01.2018 απόφαση (Β’ 350).

4. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   

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