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ΘΕΜΑ : «Δημοσίευση Απογραφής Μόνιμου Πληθυσμού της 9ης Μαΐου 2011»

Σας κοινοποιούμε την αρ. 11247/28-12-12 Απόφαση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθ. 3465/28-12-2012 τ. Β με
τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας τον 5/2011 Απογραφής του Μόνιμου
Πληθυσμού της χώρας κατά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα,
Δημοτική και Τοπική Κοινότητα και Οικισμό και σας γνωρίζουμε τα εξής για την
ενιαία εφαρμογή τους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3846/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή την
απαλλαγή από αυτήν επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, οι οποίοι ασκούν
ασφαλιστέα στον Οργανισμό δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή
κάτω των 1000 κατοίκων στους

έξι (6) Νομούς (Αττικής, Θεσ/νίκης, Αχαΐας,

Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας) ή κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των
3100 κατοίκων, λαμβάνεται υπόψη εκτός από το εισοδηματικό κριτήριο και η
τελευταία απογραφή πριν την έναρξη του επαγγέλματος.
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Κατά συνέπεια η δημοσιευθείσα απογραφή του πληθυσμού έτους 2011 θα
λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή ή τη χορήγηση απαλλακτικής βεβαίωσης στα
προαναφερθέντα πρόσωπα με έναρξη δραστηριότητας στις εν λόγω περιοχές από 2812-2012 και εφεξής. Ομοίως η απογραφή αυτή θα λαμβάνεται υπόψη και για τους
μικροπωλητές λαϊκών αγορών των οποίων η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκδίδεται
από την προαναφερθείσα ημερομηνία και εφεξής.

Διευκρινίζεται ότι:
► Τυχόν αυξομείωση του πληθυσμού στις προαναφερθείσες περιοχές βάσει της
απογραφής του 2011 δεν επηρεάζει το ασφαλιστικό καθεστώς των προσώπων των
οποίων η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι προ της 28-12-2012.
► Η ίδρυση υποκαταστήματος με την ίδια δραστηριότητα δεν αποτελεί νέα
έναρξη στη Δ.Ο.Υ

Αντίθετα η αλλαγή της κύριας δραστηριότητας ή η έναρξη

δευτερεύουσας δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ ή η ίδρυση υποκαταστήματος με
διαφορετική δραστηριότητα από την κύρια

αποτελεί μεταβολή – επέκταση

δραστηριότητας και εφόσον αυτή λάβει χώρα από 28-12-2012 και εφεξής εξετάζεται ο
πληθυσμός της έδρας με βάση την απογραφή του έτους 2011.
Παραδείγματα:
▪ Επαγγελματίας με έναρξη δραστηριότητας προ της 28-12-2012 σε προαιρετική
περιοχή βάσει της απογραφής του έτους 2001

ο οποίος έχει εξαιρεθεί από την

ασφάλιση του ΟΑΕΕ, στις 10-1-2013 προέβη στην ίδρυση υποκαταστήματος με την
ίδια δραστηριότητα στην ίδια περιοχή, της οποίας αυξήθηκε ο πληθυσμός με βάση την
απογραφή του 2011.
Η ασφαλιστική αντιμετώπιση του προσώπου αυτού δεν επηρεάζεται από την
αύξηση του πληθυσμού της περιοχής.
▪ Επαγγελματίας με έναρξη δραστηριότητας προ της 28-12-2012 σε προαιρετική
περιοχή βάσει της απογραφής του έτους 2001, ο οποίος έχει εξαιρεθεί από την
ασφάλιση του ΟΑΕΕ, στις 10-1-2013 προέβη στην ίδρυση υποκαταστήματος με την
ίδια δραστηριότητα σε άλλη περιοχή, της οποίας αυξήθηκε ο πληθυσμός με βάση την
απογραφή του 2011. Στην περίπτωση αυτή αποδεδειγμένα ασκεί δραστηριότητα σε
υποχρεωτική περιοχή και υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
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▪ Επαγγελματίας με έναρξη δραστηριότητας προ της 28-12-2012

σε

προαιρετική περιοχή βάσει της απογραφής του 2001, ο οποίος έχει εξαιρεθεί από την
ασφάλιση του

ΟΑΕΕ,

στις 10-1-2013

προέβη σε

έναρξη δευτερεύουσας

δραστηριότητας σε περιοχή, της οποίας αυξήθηκε ο πληθυσμός με βάση την
απογραφή του 2011. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του
ΟΑΕΕ.
Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Συν/να: Το αρ. 3465/28-12-12 ΦΕΚ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ
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