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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018
(Β΄ 539) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος
ΟΕΚ», όπως αυτή ισχύει.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1176/2018
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

3

Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της
Έρευνας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.34920/1896
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018
(Β΄ 539) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος
ΟΕΚ», όπως αυτή ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του Συντάγματος της Ελλάδος σχετικά με την «Προστασία οικογένειας, γάμου,
μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων
με αναπηρίες».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 6 περ. β) υποπερ.
εε) του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
3. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2224/1994
(Α΄ 112), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του β΄ εδαφίου της παρ. 1 με το άρθρο 66 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236)
«Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλλη-
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λεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και
άλλες διατάξεις».
4. Τον ν. 2956/2001 (Α΄ 258) «Περί Αναδιάρθρωσης του
ΟΑΕΔ» και ειδικά το άρθρο 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 35 παρ. 1 του
ν. 4144/2013 (Α΄ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.», δυνάμει
του οποίου ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., καθώς και τις διατάξεις του.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 77 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98 ).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019
(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων.»
10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.»
12. Την υπ’ αρ. 3038/59/2.06.2020 απόφαση Δ.Σ.
Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αρ.
929/4.06.2020 έγγραφο του Οργανισμού.
13. Την υπό στοιχεία οικ. 31614/1732/31.7.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143 ).
14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 26 το
οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η
κύρια αρμοδιότητα στον τομέα της ανάθεσης, παροχής,
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χρηματοδότησης και οργάνωσης των υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, εναπόκειται στα κράτη
μέλη ευρεία διακριτική ευχέρεια επί του θέματος και
ελευθερία δημοκρατικών επιλογών και ότι το ως άνω
Πρωτόκολλο επιβάλλει, μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη
να μεριμνούν για την εξασφάλιση «υψηλού επιπέδου
οικονομικής προσιτότητας», και για την προώθηση της
καθολικής πρόσβασης των ΥΓΟΣ τους.
15. Το γεγονός ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της «υψηλού επιπέδου οικονομικής
προσιτότητας» μιας ΥΓΟΣ, όπως επίσης δεν υπάρχει
εργαλείο για τη μέτρησή της, ουδόλως απαλλάσσει τα
κράτη μέλη από τη νομική υποχρέωση να εξασφαλίσουν
οπωσδήποτε για όλες τις ΥΓΟΣ, της κοινωνικής στέγασης
συμπεριλαμβανομένης, ένα «υψηλό επίπεδο οικονομικής προσιτότητας».
16. Την επίγνωση ότι ενδεχόμενη παράλειψη κράτους
μέλους να διασφαλίσει «υψηλό επίπεδο οικονομικής
προσιτότητας» στην κοινωνική στέγαση θα συνεπαγόταν
ματαίωση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου αριθ. 26 για
τις ΥΓΟΣ, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό την «αρχή της
πλήρους αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου», αρχή, η οποία αποτυπώνεται ρητά με το
άρθρο 4 παρ. 3 εδάφια β΄ και γ΄ της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με την οποία: «Τα κράτη
μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να
διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των
θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της
και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού
να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων
της Ένωσης».
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ενώ από την αναίρεση περιορισμών ένταξης
περιπτώσεων στις εν λόγω ρυθμίσεις και την παράταση
στην υποβολή της αίτησης από τους δικαιούχους του
ΟΑΕΔ ενδέχεται να υπάρχει αύξηση εσόδων στον προϋπολογισμό του Φορέα, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018
(Β΄ 539) υπουργική απόφαση, «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια
κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», όπως αυτή ισχύει
μέχρι σήμερα ως εξής:
1. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 5 του πρώτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:
«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ορίζεται η 31η.12.2020.»
2. Στο τέλος του τέταρτου Κεφαλαίου προστίθεται η
εξής παράγραφος:
«Οι ανωτέρω αιτήσεις δανειοληπτών εξετάζονται από
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο»
3. Το β΄ εδάφιο της πρώτης παραγράφου της περίπτωσης 1 του έκτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της
παρούσας και δικαιούχος, ο οποίος δεν ιδιοκατοικεί και
δεν κάνει χρήση της κατοικίας του κατά τα ανωτέρω
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οριζόμενα λόγω ανυπαίτιου κωλύματος και εφόσον
σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της
κατοικίας του, που να συνεπάγεται αύξηση εσόδων και
πλουτισμού του, όπως εξειδικεύεται ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις , ήτοι όταν:
α.) έχει επέλθει θάνατος του δανειολήπτη και η υποχρέωση εξυπηρέτησης του δανείου έχει περιέλθει στους
νόμιμους κληρονόμους του.
β.) η κατοικία για την οποία χορηγήθηκε το δάνειο ή
τμήμα αυτής, είναι ημιτελής, προκύπτει δε τούτο μετά
από αυτοψία αρμοδίων υπαλλήλων.
γ.) η κατοικία για την οποία χορηγήθηκε το δάνειο είναι
κενή (ανεκμετάλλευτη),αν ο δικαιούχος έχει μετοικήσει
προκειμένου να εργαστεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
αν ο δικαιούχος έχει μετοικήσει λόγω αναγκαστικής συγκατοίκησης με συγγενικό πρόσωπο που χρήζει συμπαράστασης τρίτου ή αν ο δικαιούχος αδυνατεί να κατοικήσει στην
χορηγηθείσα σε αυτόν κατοικία για άλλη σοβαρή αιτία.
δ.) Η κατοικία για την οποία χορηγήθηκε το δάνειο, δεν
πληροί πλέον τους όρους στεγαστικής αποκατάστασης
του δικαιούχου, αν τυχόν μεταβλήθηκε η σύνθεση της
οικογένειάς του λόγω αύξησης των μελών της ή λόγω
λύσης γάμου, αν τυχόν προέκυψε αναπηρία εξαιτίας της
οποίας απαιτούνται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι προς
αυτοεξυπηρέτηση.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ,αλλά και για κάθε
άλλη περίπτωση ,που εκ φεύγει των ανωτέρω περιπτώσεων α) –δ) , αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΟΑΕΔ ή το όργανο (ή τα όργανα) που αυτό κάθε φορά
ορίζει ,το οποίο δύναται να ζητά την προσκόμιση δικαιολογητικών που κρίνει απαραίτητα για την αιτιολόγηση
της απόφασής του.
Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
δύνανται, κατά την κρίση τους, να προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους για την αιτιολόγηση των αποφάσεών
τους».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018
(Β΄ 539) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει μέχρι σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
O Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. Α. 1202
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1176/2018
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287), οι οποίες αντικαταστάθηκαν από
το άρθρο 96 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
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2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές
διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1176/2018 απόφαση του
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για
τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στην παρ.
7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) για ακίνητα
που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές σε περιοχές
της Αττικής της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Β΄ 4294),
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α. 1194/2019
(Β΄1910) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..
4. Την υπό στοιχεία Α. 1137/2020 (Β΄ 2423) απόφαση
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των
φορολογιών κεφαλαίου».
5. Την υπό στοιχεία Α. 1272/2019 απόφαση Διοικητή
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 2936) Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
ΠΟΛ 1163/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 1711).
6. Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα
των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν. Την
1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
και την 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
7. Την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» η
οποία δημοσιεύτηκε στο ΥΟΔΔ 27.
8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.
9. Τη υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968
και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η παρ. 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1176/2018 απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
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δων (Β΄ 4294), όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από την
Α. 1194/2019 (Β΄ 1910) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χορηγήθηκε η
απαλλαγή για τα έτη 2018, 2019 και 2020 για τα ακίνητα
που υπέστησαν ζημιές στις περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις
οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου
2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 3 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, αυτή χορηγείται
από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το συνημμένο στην υπό στοιχεία Α. 1272/2019 (Β΄2936) απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
υπόδειγμα 1Α, το οποίο επέχει θέση δήλωσης, συνοδευόμενο από το Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας,
ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου
Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το
οποίο θα έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η
διαδικασία υποβολής του υποδείγματος 1Α ορίζεται
στην Α. 1137/2020 (Β΄ 2423) απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 6182 /Β3-153
(3)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας
της Έρευνας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, έτους
αναφοράς 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 (Α΄ 38) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και, ειδικότερα της περ. ζ της παρ.
1 του άρθρου 14,
β. του π.δ. 73/2019 (Α΄ 114) «Οργανισμός της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»,
γ. της υπό στοιχεία ΓΠ - 400/27.8.2012 απόφασης, με
θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (Β΄ 2390),
δ. του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».)
2. το ν. 4336/2015 (Α΄ 94) με έναρξη ισχύος από
1.1.2016, με θέμα «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
3. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (Α΄ 145).
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4. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ0001538ΕΞ2016 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός του
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 95)
5. Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου
της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης
των Επιχειρήσεων (L 97/9-4-2008), παράρτημα V.
6. Τον Κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά
στον ορισμό των μεταβλητών και στη τεχνική μορφή των
στοιχείων που διαβιβάζονται.
7. Τον Κανονισμό 251/2009 της Επιτροπής που αφορά
στις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
8. Τον Κανονισμό 446/2014 της Επιτροπής που τροποποιεί τους παραπάνω Κανονισμούς και αφορά στις
σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτισθούν και τα
κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των στατιστικών
διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ, αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της
Έρευνας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια
του έτους 2020 με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το
έτος 2019.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης
Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Στατιστικών Επιχειρήσεων
της ΕΛ.ΣΤΑΤ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Κανονισμού 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και του Κανονισμού 446/2014
της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2014, και αποσκοπεί στη
συλλογή και κατάρτιση εναρμονισμένων στατιστικών
στοιχείων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για τις βασικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον τομέα Κ της NACE αναθ.2 τάξεις 6511 , 6512 και 6520 (στοιχεία ενεργητικού, στοιχεία παθητικού, καταστάσεις εκμετάλλευσης ανά κλάδο
ασφάλισης, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσεως, στοιχεία απασχόλησης), προκειμένου να προσδιορισθεί η συνεισφορά του τομέα στη διαμόρφωση του
εθνικού εισοδήματος και, παράλληλα, να καλυφθούν οι
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στατιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός
των προβλεπόμενων προθεσμιών.
3. Η έρευνα είναι απογραφική και καλύπτει το σύνολο
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ελληνικών ή ξένων που
δραστηριοποιούνται αυτόνομα στην Ελλάδα. Ερευνώμενη μονάδα είναι η ασφαλιστική επιχείρηση.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποσταλούν στη
Eurostat, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων
εφαρμοστικών Κανονισμών 250/2009 και 251/2009 της Επιτροπής, καθώς και του Κανονισμού 446/2014 της Επιτροπής.
Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενεργηθεί
η έρευνα, είναι το έτος 2020 και οι εργασίες επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων θα έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι τέλη Ιουνίου 2021.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
- Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας (διαμόρφωση
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ηλεκτρονική αποστολή
του ερωτηματολογίου στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις).
- Συλλογή στατιστικών στοιχείων.
- Ενημέρωση μητρώου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
- Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμματος.
- Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων.
- Παραγωγή τελικών πινάκων, εφαρμογή σχημάτων
εμπιστευτικότητας στα αποτελέσματα και αποστολή
στοιχείων στη Eurostat.
- Σύνταξη Έκθεσης ποιότητας (quality report).
- Αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων της
έρευνας.
- Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ.,
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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