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ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ    

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ 167/η’Α/23-7-2013) ηδξχζεθε ζην ΙΚΑ –ΔΣΑΜ ην 

Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (Κ.Δ.Α.Ο.) κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο  Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο (ζε πξψηε θάζε ηνπ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ,  ΟΑΔΔ, ΟΓΑ θαη ΔΣΑΑ).  

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαπνιέκεζε δηαρξνληθψλ παζνγελεηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο είζπξαμεο θαη ε ιήςε κέηξσλ θαηά ηεο ζπζηεκαηηθήο απνθπγήο θαηαβνιήο εηζθνξψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ ζπλεηζθεξόλησλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ε κε 

λόζεπζε ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ. Με άιια ιφγηα, λα πξνζηαηεπηνχλ νη πνιίηεο πνπ θαηαβάιινπλ ηηο 

εηζθνξέο ηνπο έλαληη φζσλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ρσξίο ην Κ.Δ.Α.Ο. λα απνιέζεη ην 

αλζξψπηλν πξφζσπν πνπ έρεη θαη ηνπο θαλφλεο ρξεζηήο δηνίθεζεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

To K.E.A.O. επηδηώθεη ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηώλ είζπξαμεο ησλ νθεηιώλ πξνο ηνπο θνξείο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε νπνία θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ 

ηνπο. Με ηελ έλλνηα απηή, ε δεκηνπξγία ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. απνηεινύζε από θαηξό πάγην αίηεκα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ παξνρώλ 

ησλ ηακείσλ. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, γηα πξψηε θνξά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Κ.Δ.Α.Ο.: 

 πζηεκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη ζεζπίδεηαη έλαο εληαίνο 

κεραληζκφο είζπξαμεο γηα φινπο ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Κ.Δ.Α.Ο. 

(ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ΟΑΔΔ, ΟΓΑ θαη ΔΣΑΑ) 

 Γίλεηαη πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνχ ησλ άκεζα εηζπξάμηκσλ θαη κε νθεηιψλ, κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, κε 

ζθνπφ λα επηθεληξσζνχλ νη ππεξεζίεο ζηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα είζπξαμε ησλ άκεζα εηζπξάμηκσλ 

νθεηιψλ θαη λα απνηξαπεί ε θαηαζπαηάιεζε πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ κε ηελ επηδίσμε ηεο 

αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο νθεηιψλ κε πνιχ ρακειή ή θαη κεδεληθή εηζπξαμηκφηεηα.   

 Δμαζθαιίδεηαη ε θεληξηθή παξαθνινχζεζε ησλ νθεηιεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Κ.Δ.Α.Ο., θαη 

δεκηνπξγείηαη ην πξνθίι ηνπ θάζε νθεηιέηε κε πιεξνθνξίεο απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ Κ.Δ.Α.Ο., ηε 

δηαζχλδεζε κε ην Μεηξψν ηεο Γ.Γ.Π.., ηα ζηνηρεία ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. θιπ. Σα παξαπάλσ επηηξέπνπλ ηελ 

δίθαηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ βάζεη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νθεηιέηε θαη ηελ εθηέιεζε ζηνρεπκέλσλ, 

θαηά πεξίπησζε, δξάζεσλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ.  

 Πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε  ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ έρεη κεηαθεξζεί ζην Κ.Δ.Α.Ο. βάζεη πνηνηηθψλ 

θξηηεξίσλ κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο είζπξαμεο εηζθνξψλ, κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη πεξηπηψζεηο νξγαλσκέλεο εηζθνξναπνθπγήο θαη ζπζηεκαηηθήο 

δεκηνπξγίαο νθεηιψλ. Παξάιιεια, εληείλεηαη ν έιεγρνο αθεξεγγπφηεηαο ησλ Κνηλψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ 
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είλαη νθεηιέηεο Κ.Δ.Α.Ο κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ εηζθνξνδηαθπγήο κε κεζφδνπο πνπ πιεξνχλ 

ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο απάηεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνηληθή επζχλε γηα ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Α.Ν. 86/67 (κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ). 

 

 εκαληηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2015 είλαη νη εμήο: 

 ηηο 26/3/2015 ηέζεθε ζε ηζρχ ε λέα ξχζκηζε ηνπ Ν.4321/2015, κε ηελ νπνία δίλεηαη ζηνπο νθεηιέηεο ε 

δπλαηφηεηα δηαθαλνληζκνχ ησλ νθεηιψλ κε επλντθνχο φξνπο, κε επηινγή ησλ επηζπκεηψλ δφζεσλ θαη 

κε ζεκαληηθέο εθπηψζεηο ζε πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο. Η πξνζεζκία 

ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε έρεη παξαηαζεί έσο ηηο 31 Ινπιίνπ 2015 θαη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νθεηιέο 

απφ εηζθνξέο κηζζνινγηθψλ πεξηφδσλ έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην 2015. πλνιηθά γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ 

Κ.Δ.Α.Ο. θαη ηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εθδφζεθαλ κέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ 128.716 απνθάζεηο 

ξχζκηζεο γηα νθεηιέο χςνπο 3.811.332.569,31 €. Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία δίλνληαη ζηελ παξάγξαθν 

2.4. 

 Έρεη μεθηλήζεη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ νθεηιψλ σο πξνο ηελ εηζπξαμηκφηεηα. Σν Κ.Δ.Α.Ο. πξνρψξεζε 

ζηνλ νξηζκφ θξηηεξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εληνπίζηεθαλ νθεηιέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεσξεηηθά πςειή 

εηζπξαμηκφηεηα. Σαπηφρξνλα, είλαη ζε εμέιημε θαη ε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ ησλ αλεπίδεθησλ 

είζπξαμεο νθεηιψλ, ε νπνία είρε ήδε μεθηλήζεη απφ ην πξνεγνχκελν ηξίκελν θαη αθνξά ηνλ 

ζηνρεπκέλν έιεγρν επηιεγκέλσλ πεξηπηψζεσλ νθεηιεηψλ κε νθεηιέο ρακειήο εηζπξαμηκφηεηαο. 

Αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ απηψλ δίλεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.3. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ νθεηιψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο 

είζπξαμεο. Οη παξεκβάζεηο αθνξνχλ ηελ αιιειέγγπα επζχλε ησλ δηνηθνχλησλ λνκηθά πξφζσπα θαη 

λνκηθέο νληφηεηεο γηα νθεηιέο πξνο ΦΚΑ, ηελ άκεζε εθηέιεζε πηλάθσλ θαηάηαμεο γηα ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ΦΚΑ ζηηο πεξηπηψζεηο άζθεζεο αλαθνπήο, ηηο θαηαζρέζεηο θηλεηψλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο θαη 

ηηο θαηά λφκν εμαηξεηέεο εκέξεο ζε βάξνο επηρεηξήζεσλ πνπ νθείινπλ κεγάια πνζά θαη ιεηηνπξγνχλ 

θαη θαηά ηα δηαζηήκαηα απηά, ηελ απνθπγή θαηαδνιηεπηηθψλ κεηαβηβάζεσλ ή επηβάξπλζεο αθηλήησλ, 

ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ Αηνκηθψλ Δηδνπνηήζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κέηξνπ ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζρεηεξίσλ. Αλαθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην γίλεηαη ζηελ παξάγξαθν 

1.5. 

 Δπηπξφζζεηα, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ νθεηιεηψλ, ην ΚΔΑΟ εζηηάδεη 

ζηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ ζπλαιιαγή κε 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο ξύζκηζεο (ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο γηα ππαγσγή ζε ξχζκηζε, έθδνζε απφθαζεο 

ξχζκηζεο) θαη πιεξσκήο νθεηιώλ κέζσ ΓΙΑ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνζέιεπζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή 
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Τπεξεζία Κ.Δ.Α.Ο. Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ήδε ελεξγνπνηεκέλεο εθαξκνγέο 

«Ηιεθηξνληθή Δλεκέξσζε Οθεηιέηε», «Πίλαθαο Υξεψλ Οθεηιέηε», «Ηιεθηξνληθή Καξηέια Οθεηιέηε» 

θαη «Τπνινγηζκφο δφζεσλ ξχζκηζεο», παξέρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ νθεηιεηψλ έλα νινθιεξσκέλν 

πεξηβάιινλ ζχγρξνλσλ θαη εχρξεζησλ ππεξεζηψλ. 

Οη λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηέζεθαλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνλ Απξίιην 2015 θαη έσο ην ηέινο 

ηνπ Ινπλίνπ είραλ εθδνζεί 40.699 απνθάζεηο ξχζκηζεο νη νπνίεο αθνξνχζαλ αηηήζεηο γηα ππαγσγή 

ζηε ξχζκηζε πνπ ππνβιήζεθαλ κέζσ δηαδηθηχνπ κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο «Ρχζκηζε 

νθεηιψλ».  

Αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ γίλεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.5. 

 

ηελ παξνύζα έθζεζε πξνόδνπ απνηππώλνληαη ζηνηρεία γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ίδξπζή ηνπ 

K.E.A.O. έσο ην ηέινο Ινπλίνπ 2015 θαη αθνξνχλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

 Αλάιπζε ησλ Οθεηιψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Κ.Δ.Α.Ο. 

 Δλέξγεηεο Δίζπξαμεο 

 ηνηρεία Δηζπξάμεσλ 

  

 Δπηπξόζζεηα, ζε μερσξηζηή ελόηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία εηζπξάμεσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 1/3/2015 έσο 30/6/2015. 

  

Σα ζηνηρεία ηεο πξνφδνπ εξγαζηψλ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. αληινχληαη απφ ην Δληαίν Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Οθεηιεηψλ 

πνπ ηεξείηαη ζην Κ.Δ.Α.Ο. θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζε ηξηκεληαία βάζε, ζην εηδηθφ ηεχρνο «ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΟΦΔΙΛΩΝ». εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ 

πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. αμηνπνηείηαη ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Ο.Π..) ηνπ 

Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ., έηζη φπσο απηφ πξνζαξκφδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ 

Κ.Δ.Α.Ο. (Υ.Α. σπ. αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/ 23-10-2013). 
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11..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΗΗ  ΣΣΩΩΝΝ  ΟΟΦΦΔΔΙΙΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΤΤ  ΔΔΥΥΟΟΤΤΝΝ  ΔΔΝΝΣΣΑΑΥΥΘΘΔΔΙΙ  ΣΣΟΟ  ΚΚ..ΔΔ..ΑΑ..ΟΟ..  

1.1.  ηνηρεία έληαμεο νθεηιώλ 

ην Κ.Δ.Α.Ο. έρεη δεκηνπξγεζεί Δληαίν Ηιεθηξνληθό Μεηξών Οθεηιεηώλ, ζην νπνίν εληάζζνληαη 

ζηαδηαθά απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ., Ο.Α.Δ.Δ., Ο.Γ.Α., Δ.Σ.Α.Α.) νη 

νθεηιέο άλσ ησλ 5.000 επξψ ησλ εξγνδνηψλ ή αζθαιηζκέλσλ πνπ δελ εμφθιεζαλ, δελ ξχζκηζαλ ηελ 

νθεηιή ή απψιεζαλ ηελ ξχζκηζε ζηνλ Φνξέα ηνπο. Σν Κ.Δ.Α.Ο. δηαρεηξίδεηαη ηηο νθεηιέο φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη θαη απνζηέιινληαη απφ ηνπο ΦΚΑ, νη νπνίνη θέξνπλ θαη ηελ επζχλε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ  

ηνπ  χςνπο θαη ηνπ είδνπο ησλ νθεηιψλ. εκεηψλεηαη φηη κε ηελ κε αξ. πξση. νηθ.13822/1089/2-5-2014  

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο νξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

δηαβίβαζε ζην Κ.Δ.Α.Ο. ησλ εηζπξάμηκσλ ιεμηπξνζέζκσλ απφ ηνπο ΦΚΑ. 

Απφ ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ έρνπλ εληαρζεί 108.041 νθεηιέηεο (πεξίπνπ ην 23% ησλ νθεηιεηψλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ). Οη 

νθεηιέηεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εληάζζνληαη κεηά ηνλ απηνκαηνπνηεκέλν Έιεγρν Γεισζέλησλ Καηαβιεζέλησλ 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Φνξέαο.  

Απφ ηνλ ΟΑΔΔ εληάρζεθαλ νη νθεηιέηεο κε νθεηιέο απφ 5.000 έσο 15.000  επξψ θαη απφ 40.000 επξψ θαη 

άλσ (πεξίπνπ ην 25% ησλ νθεηιεηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.) 

Απφ ηνλ ΟΓΑ θαη ην ΔΣΑΑ εληάρζεθαλ αληίζηνηρα 29.792 θαη 1.337 νθεηιέηεο. 

Η είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. 

παξακέλεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Φνξέσλ.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑ 1 
ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ / ΟΦΔΙΛΩΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΙΑΒΙΒΑΣΔΙ ΣΟ Κ.Δ.Α.Ο. 

ΔΩ ΚΑΙ ΣΟΝ ΙΟΤΝΙΟ 2015 

ΦΚΑ 
ΑΡΙΘΜΟ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ 
(ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ) 

ΑΡΥΙΚΟ ΠΟΟ ΠΟΤ ΓΙΑΒΙΒΑΣΗΚΔ  
(ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ) 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 108.041 8.403.637.308,28 € 

ΟΑΔΔ 136.678 4.191.957.525,41 € 

ΟΓΑ 29.792 219.339.185,90 € 

ΔΣΑΑ 1.337 97.354.969,97 € 

 275.848 12.912.288.989,56 € 
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ΠΙΝΑΚΑ 2  

ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΝΣΑΞΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ / ΟΦΔΙΛΩΝ ΣΟ Κ.Δ.Α.Ο. 

ΗΜ/ΝIΑ ΔΝΣΑΞΗ ΦΟΡΔΑ 
ΠΛΗΘΟ 

ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ 

ΤΝΟΛΙΚΔ ΟΦΔΙΛΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 
ΔΝΣΑΞΗ  

(ΚΤΡΙΑ ΟΦΔΙΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΔΛΗ) 

30/9/2013 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 5.335 266.249.895,30 € 

10/12/2013 ΟΑΔΔ 6.148 248.366.645,96 € 

16-18/12/2013 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 70.475 7.011.910.241,98 € 

6/3/2014 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 5.194 297.206.971,39 € 

7/4/2014 ΟΓΑ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 25.566 187.633.047,66 € 

11/4/2014 ΔΣΑΑ - ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 13 31.572.516,27 € 

29/4/2014 ΟΓΑ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 392 9.507.154,03 € 

29/4/2014 ΔΣΑΑ - ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 19 2.359.608,77 € 

20/6/2014 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 3.717 200.097.427,05 € 

10/7/2014 ΔΣΑΑ - ΣΑΝ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 202 11.371.300,22 € 

10/7/2014 ΔΣΑΑ - ΣΔΑΓ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 189 2.679.386,73 € 

15/7/2014 ΟΑΔΔ 92.992 2.094.667.155,17 € 

16/7/2014 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 2.926 96.492.148,25 € 

30/7/2014 ΔΣΑΑ – ΣΑΤ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 24 9.987.797,47 € 

31/7/2014 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 42 2.667.942,47 € 

16/9/2014 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ)  24 2.034.096,40 € 

24/9/2014 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 11 541.903,15 € 

30/9/2014 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 5.372 123.895.592,48 € 

15/10/2014 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 30 1.140.239,34 € 

16/10/2014 ΔΣΑΑ – ΣΑΝ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 46 292.631,41 € 

20/10/2014 ΔΣΑΑ – ΣΑΤ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 7 1.685.160,77 € 

23/10/2014 ΟΓΑ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 51 460.987,43 € 

24/10/2014 ΟΓΑ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 3.783 21.737.996,78 € 

30/10/2014 ΔΣΑΑ – ΣΑΝ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 240 12.397.687,41 € 

30/10/2014 ΔΣΑΑ – ΣΔΑΓ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 186 2.705.923,65 € 

30/10/2014 ΔΣΑΑ – ΣΤΓΘ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 6 86.164,16 € 

30/10/2014 ΔΣΑΑ – ΣΤΓΑ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 5 149.527,54 € 

30/10/2014 ΔΣΑΑ – ΣΤΓΠ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 1 7.272,23 € 

31/10/2014 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 20 3.518.550,87 € 

10/11/2014 ΔΣΑΑ – ΣΑΝ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 4 25.349,47 € 

13/11/2014 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 9 1.313.129,17 € 

14/11/2014 ΔΣΑΑ – ΣΤΓΔ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 2 41.898,23 € 

26/11/2014 OAEE 37.538 1.848.923.724,28 € 

28/11/2014 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 4.188 117.211.902,43 € 

2/12/2014 ΔΣΑΑ – ΣΑΝ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 6 41.449,93 € 

2/12/2014 ΔΣΑΑ – ΣΑΤ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 1 1.108.483,92 € 

17/12/2014 ΔΣΑΑ – ΣΑΝ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 36 1.837.204,42 € 

17/12/2014 ΔΣΑΑ – ΣΔΑΓ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 32 506.923,23 € 
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23/12/2014 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 1.969 57.586.756,23 € 

7/1/2015 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 16 327.067,28 € 

2/2/2015 ΔΣΑΑ – ΣΑ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 5 220.410,71 € 

2/2/2015 ΔΣΑΑ – ΣΤ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 5 66.919,91 € 

18/2/2015 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 20 1.088.509,87 € 

26/2/2015 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 1.605 58.937.473,12 € 

27/2/2015 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 2.046 25.703.632,68 € 

18/3/2015 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 7 423.297,78 € 

30/3/2015 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 2.996 71.620.511,14 €  

8/4/2015 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 11 609.196,10 

16/4/2015 ΔΣΑΑ – ΣΔΑΓ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 1 578,12 

16/4/2015 ΔΣΑΑ – ΣΑ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 2 80.306,34 

16/4/2015 ΔΣΑΑ – ΣΤ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 2 29.215,79 

20/4/2015 ΔΣΑΑ – ΣΑΝ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 72 3.042.475,42 

27/4/2015 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 5 192.211,62 

30/4/2015 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 1 276.161,75 

7/5/2015 ΔΣΑΑ – ΣΑΝ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 3 128.348,40 

7/5/2015 ΔΣΑΑ – ΣΔΑΓ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 2 33.385,28 

20/5/2015 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 4 116.863,90 

21/5/2015 ΔΣΑΑ – ΣΑΝ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 3 17.966,06 

22/5/2015 ΔΣΑΑ – ΣΑΝ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 12 72.875,66 

3/6/2015 ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 2.218 76.724.756,23 

4/6/2015 ΔΣΑΑ – ΣΑΝ (ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ) 3 298.665,53 

4/6/2015 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 4 133.568,58 

22/6/2015 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ (ΔΡΓΟΓΟΣΔ) 4 124.798,64 

ΤΝΟΛΟ 275.848 12.912.288.989,56 € 

 

1.2. ηνηρεία ηξέρνληνο ππνινίπνπ νθεηιώλ 

ην ηέινο Ινπλίνπ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 12.912.288.989,56€ ζε νθεηιέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

Κ.Δ.Α.Ο., είρε δηακνξθσζεί ζηα 14.522.876.130,73€  (ηξέρνλ ππόινηπν).  

Σν ηξέρνλ ππφινηπν κεηαβάιιεηαη θαζεκεξηλά θαζψο νη νθεηιέο, είηε επηβαξχλνληαη κε πξφζζεηα ηέιε, 

είηε κεηψλνληαη απφ ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο, είηε εμνθινχληαη.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ηξέρνλ ππφινηπν νθεηιψλ φπσο έρεη δηακνξθσζεί κέρξη ην 

ηέινο Ινπλίνπ 2015 αλά εχξνο νθεηιήο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 
ΠΛΗΘΟ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ ΑΝΑ ΔΤΡΟ ΟΦΔΙΛΗ  

(ΣΡΔΥΟΝ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΣΙ 30/6/2015) 

Δύξνο Οθεηιήο (€) 
Αξηζκόο 

Οθεηιεηώλ 
Κύξηα Οθεηιή (€) Πξόζζεηα Σέιε (€) πλνιηθέο Οθεηιέο (€) 

0 - 15.000 114.418 962.584.600,74 112.453.224,14 1.075.037.824,88 

15.000 - 30.000 51.761 813.016.719,47 185.127.848,20 998.144.567,67 

30.000 - 50.000 33.277 1.200.052.172,06 204.548.241,94 1.404.600.414,00 

50.000 - 100.000 47.938 2.822.784.798,60 421.918.847,01 3.244.703.645,61 

100.000 - 150.000 9.868 936.737.787,04 254.828.665,64 1.191.566.452,68 

150.000 - 200.000 3.347 394.575.093,26 177.056.169,28 571.631.262,54 

200.000 - 500.000 5.333 1.037.134.149,81 577.574.083,45 1.614.708.233,26 

500.000 - 1.000.000 1.624 701.051.098,99 412.998.216,53 1.114.049.315,52 

1.000.000 - 978 2.035.158.315,68 1.273.276.098,89 3.308.434.414,57 

ύλνιν 268.544 10.903.094.735,65 3.619.781.395,08 14.522.876.130,73 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαθξίλεηαη φηη: 

 ππάξρεη ζπγθέληξσζε πιήζνπο νθεηιεηψλ ζηηο ρακειφηεξεο θιίκαθεο νθεηιψλ κε 114.418 νθεηιέηεο 

(περίποσ 43% ηων οθειλεηών) λα έρνπλ νθεηιή έσο 15.000 € ν θαζέλαο. 

 κεγάιν κέξνο ηνπ ππνινίπνπ νθεηιήο αθνξά ιίγνπο κεγαιν-νθεηιέηεο (978 οθειλέηες ζσγκενηρώνοσν 

ηο 23% ηοσ σπόλοιποσ οθειλών)  

Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη θαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 

 

 

Γηάγξακκα 1 : Αξηζκόο Οθεηιεηώλ αλά Δύξνο Οθεηιήο (€) 
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Γηάγξακκα 2 : πλνιηθέο Οθεηιέο αλά Δύξνο Οθεηιήο (€) 

 

 

 

1.3. Παιαηόηεηα νθεηιώλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παιαηφηεηα ησλ νθεηιψλ πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί 

ζην Κ.Δ.Α.Ο. 

πγθεθξηκέλα, ν πίλαθαο απεηθνλίδεη δχν νκάδεο νθεηιεηψλ. Η πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη νθεηιέηεο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ γηα πξψηε θνξά νθεηιέο πξηλ απφ ην 2009 θαη ε δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη νθεηιέηεο 

πνπ δεκηνχξγεζαλ νθεηιέο γηα πξψηε θνξά απφ ην 2009 θαη κεηά. 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη γηα ηηο νθεηιέο χςνπο 14.522.876.130,73 €, ην 18,40% (πνζφ 

2.672.386.280,52 €) ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο δεκηνπξγήζεθε απφ νθεηιέηεο πνπ μεθίλεζαλ λα δεκηνπξγνχλ 

νθεηιέο γηα πξψηε θνξά απφ ην 2010 θαη κεηά, ελψ ην 81,60% (πνζφ 11.850.489.850,21 €) 

δεκηνπξγήζεθε απφ νθεηιέηεο πνπ μεθίλεζαλ λα δεκηνπξγνχλ νθεηιέο γηα πξψηε θνξά απφ ην 2009 ή 

παιαηφηεξα. 
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ΠΙΝΑΚΑ 4 
ΟΦΔΙΛΔ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΔΣΟΤ ΔΚΚΙΝΗΗ ΣΩΝ ΟΦΔΙΛΩΝ 

ΔΣΟ 
ΔΚΚΙΝΗΗ 
ΟΦΔΙΛΩΝ 

ΟΦΔΙΛΔ ΣΩΝ ΦΚΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Κ.Δ.Α.Ο. ΔΩ ΚΑΙ ΣΟΝ ΜΑΡΣΙΟ 2015 (€) 

 ΟΦΔΙΛΔ 
από ην 2009 θαη 

πξηλ 

ΟΦΔΙΛΔ 
ην 2010 

ΟΦΔΙΛΔ 
ην 2011 

ΟΦΔΙΛΔ  
ην 2012 

ΟΦΔΙΛΔ  
ην 2013 

ΟΦΔΙΛΔ  
ην 2014 

ΟΦΔΙΛΔ 
ην 2015 

ΤΝΟΛΟ 

2009 θαη 
παιαηόηεξα 

7.597.057.358,41 1.197.384.795,44 985.848.515,53 789.157.871,94 638.581.472,41 551.862.775,48 90.597.061,00 11.850.489.850,21 

2010 - 173.882.341,35 252.762.781,68 183.273.492,73 138.278.031,15 128.304.920,36 18.655.274,51 895.156.841,78 

2011 - - 178.193.549,31 249.944.244,06 190.887.388,01 180.200.993,41 26.312.362,24 825.538.537,03 

2012 - - - 173.526.190,40 190.606.785,12 177.262.607,73 27.689.454,17 569.085.037,42 

2013 - - - - 63.585.402,85 131.109.157,53 24.557.042,17 219.251.602,55 

2014 - - - - - 99.703.674,46 42.263.546,68 141.967.221,14 

2015 - - - - - - 21.387.040,60 21.387.040,60 

ΜΔΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

  173.882.341,35 430.956.330,99 606.743.927,19 583.357.607,13 716.581.353,49 160.864.720,37 2.672.386.280,52 

ΤΝΟΛΟ 7.597.057.358,41 1.371.267.136,79 1.416.804.846,52 1.395.901.799,13 1.221.939.079,54 1.268.444.128,97 251.461.781,37 14.522.876.130,73 
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1.4. Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ησλ νθεηιεηώλ - δξάζεηο εληνπηζκνύ αδπλακηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηζπξάμεσλ 

ην Κ.Δ.Α.Ο. εμαζθαιίδεηαη ε θεληξηθή παξαθνινχζεζε ησλ νθεηιεηψλ. ην πιαίζην απηφ, ην Κ.Δ.Α.Ο. 

πξνέβαιε ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, εληνπίδνληαο πεξηπηψζεηο 

νξγαλσκέλεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ζπζηεκαηηθήο δεκηνπξγίαο νθεηιψλ κε κεζφδνπο πνπ 

ζπλδπαδφκελεο, πιεξνχλ ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο απάηεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνηληθή επζχλε γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ Α.Ν. 86/67 (κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ). Γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ππνβάιινληαη κελπηήξηεο αλαθνξέο θαη παξάιιεια δηαβηβάδνληαη θάθεινη ζηελ Αξρή 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο 

ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 

3691/2008) πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ νη πξαγκαηηθά ππεύζπλνη πνπ σθεινύληαη από ηελ 

παξάλνκε δξαζηεξηόηεηα θαη λα πξνβνύλ ζε άκεζε ηαθηνπνίεζε ησλ νθεηιόκελσλ. ην πιαίζην 

ηεο δξάζεο απηήο έρνπλ ήδε δηαβηβαζηεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε Αξρή νθεηιέο ύςνπο 200.000.000 €. 

Έληνλε παξαβαηηθφηεηα παξαηεξείηαη ζε επηρεηξήζεηο εηαηξηθήο κνξθήο θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα, 

θπξίσο κνλνπξφζσπεο Δ.Π.Δ. θαη Ιδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξίεο (Ι.Κ.Δ.), πνπ θαηαζηξαηεγνχλ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί επζχλεο δηνηθνχλησλ λνκηθά πξφζσπα γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ νθείινληαη απφ ηα λνκηθά απηά πξφζσπα. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

εθδειψλεηαη ζηελ πξάμε ην θαηλφκελν απηφ πνηθίιινπλ. Οη ζπλεζέζηεξνη είλαη νη εμήο:  

1. Γεκηνπξγία νθεηιψλ απφ επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθφ θχθιν εξγαζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε επηρεηξεκαηίεο  

ρσξίο πξνζσπηθή πεξηνπζία, ηα δε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απηνί ή άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπο 

δηέζεηαλ ζην παξειζφλ έρνπλ δηνρεηεπζεί ζε ηξίηνπο. 

2. Γεκηνπξγία νθεηιψλ απφ εηαηξείεο ρσξίο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε εηθνληθνχο ππεχζπλνπο, πνπ 

δειψλνπλ ζαλ έδξα θάπνην  ινγηζηηθφ ή δηθεγνξηθφ γξαθείν, εκθαλίδνπλ πνιιά παξαξηήκαηα, 

αζθαιίδνπλ πξνζσπηθφ άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη ζην ηέινο πησρεχνπλ. 

3. Γεκηνπξγία νθεηιψλ απφ εηαηξείεο κε δηαρεηξηζηέο, κέιε  ή Γηεπζχλνληεο χκβνπινπο πξφζσπα ρσξίο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή πξφζσπα θαηά ησλ νπνίσλ δελ έρεη λφεκα ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ   

είζπξαμεο. Σέηνηα πξφζσπα είλαη ζπλήζσο:  

α) Τπεξήιηθνη, ζπλεζέζηεξα γνλείο ή ζηελνί ζπγγελείο ηνπ επηρεηξεκαηία, θαζψο θαη άηνκα πνιχ 

λεαξήο ειηθίαο,  

β) Οηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο/αιινδαπνί, κε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο,   

γ) Κάηνηθνη εμσηεξηθνχ ρσξίο πεξηνπζία  ζηελ Διιάδα, 

δ) Τπάιιεινη ηεο επηρείξεζεο, ησλ νπνίσλ ε εκπεηξία/ πξνυπεξεζία δελ δηθαηνινγεί ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπο ζε ζέζεηο επζχλεο. 
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4. Γεκηνπξγία λέαο επηρείξεζεο κε ηελ ίδηα έδξα, ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ θαη ηνλ ίδην δηαθξηηηθφ 

ηίηιν κε επηρείξεζε πνπ δεκηνχξγεζε νθεηιέο θαη θαηφπηλ έπαςε λα ππνβάιιεη ΑΠΓ. ηε λέα απηή 

επηρείξεζε αζθαιίδεηαη θαη ην πξνζσπηθφ ηεο παιηάο.  

5. Γεκηνπξγία νθεηιψλ κεγάινπ χςνπο  απφ επηρεηξήζεηο (ζπλεζέζηεξα εηαηξείεο  θχιαμεο ή  

θαζαξηφηεηαο),  πνπ αλαιακβάλνπλ έξγα ζαλ ππεξγνιάβνη θαη  παξνπζηάδνπλ κεγάιε αχμεζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ.   Πνιιέο θνξέο  ζηηο  εηαηξείεο απηέο αζθαιίδεηαη θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αλάδνρνπ ηνπ έξγνπ.   

Οη παξαπάλσ «παηέληεο» εηζθνξνδηαθπγήο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ δεθάδεο επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη 

ζήκεξα έρεη εληνπίζεη ην Κ.Δ.Α.Ο. Οη  εηαηξείεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο 

ηνπξηζκνχ, εζηίαζεο, ςπραγσγίαο-θέληξα δηαζθέδαζεο, παξνρήο ππεξεζηψλ θχιαμεο  θαη θαζαξηφηεηαο 

θιπ. θαη νη ζρεηηθέο νθεηιέο ηνπο μεπεξλνχλ ηα 200 εθαη. επξψ. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο δήηεκα είλαη ν αζθαιήο 

εληνπηζκόο ησλ εηθνληθώλ ππεπζύλσλ γηα ηνλ  θαηαινγηζκφ  ησλ εηζθνξψλ ζηνπο πξάγκαηη 

σθεινχκελνπο απφ ηελ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα. Σα πξφζσπα απηά είλαη πνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα  απνθαηαζηήζνπλ ηε δεκία ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ζην Κ.Δ.Α.Ο. εληείλεηαη ν έιεγρνο αθεξεγγπόηεηαο ησλ Κνηλψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 

νθεηιέηεο Κ.Δ.Α.Ο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά ην κέηξν ηεο αλαζηνιήο 

ηεο δπλαηόηεηαο ππνβνιήο ΑΠΓ, κέηξν πνπ δείρλεη ηδηαίηεξα απνδνηηθφ απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο καο. πγθεθξηκέλα έρεη εθαξκνζηεί ζε 111 επηρεηξήζεηο 

πςεινύ δείθηε αθεξεγγπόηεηαο ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο θαη ήδε νη 41 από απηέο πξνέβεζαλ 

ζε ξύζκηζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ηνπο. Παξάιιεια, κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν έρεη 

επηηεπρζεί ε πξφζβαζε ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ησλ ππεπζχλσλ ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο 

πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο ζηνρεπκέλσλ θαη άξα πην απνηειεζκαηηθψλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ 

είζπξαμεο.  

Ο δείθηεο αθεξεγγπόηεηαο κηαο θνηλήο επηρείξεζεο νθεηιέηε Κ.Δ.Α.Ο., πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ: 

 ζηελ ππνβνιή ΑΠΓ ρσξίο ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 

 ζην είδνο ηεο επηρείξεζεο (επηρεηξήζεηο θαζαξηφηεηαο, θχιαμεο, εθπαηδεπηηθνί φκηινη, θέληξα 

αηζζεηηθήο) 

 ζην αλ πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο εληάζεσο εξγαζίαο 

 ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεπζχλσλ (π.ρ. ππέξγεξνη, αιινδαπνί, απαζρνινχκελνη ησλ επηρεηξήζεσλ 

σο ππεχζπλνη) 
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 ζηε λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ (κνλνπξφζσπεο, ΔΠΔ, ΙΚΔ) 

 ζην αλ νη εηδηθφηεηεο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε είλαη άζρεηεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε επηρείξεζεο κε δξαζηεξηφηεηα “θαζαξηζκνί” κε 

απαζρνινχκελνπο κάγεηξεο, λνζνθφκνπο θαη λεπηαγσγνχο) 

 ζηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο 

 

 

1.5. Δλίζρπζε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

Με ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο: 

 Με ην   άξζξν 31 ηνπ λ. 4321/2015 ξπζκίζηεθε ην ζέκα ηεο αιιειέγγπαο επζύλεο ησλ δηνηθνύλησλ 

λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνο ηνπο 

ΦΚΑ θαηά ηξφπν ελαξκνληζκέλν κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο γηα ηηο 

νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην.  

 Με ην   άξζξν 32 ηνπ λ. 4321/2015 πξνβιέθζεθε ε άκεζε εθηέιεζε πηλάθσλ θαηάηαμεο γηα ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ΦΚΑ ζηηο πεξηπηψζεηο άζθεζεο αλαθνπήο κε αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο πνπ 

ηζρχεη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, ψζηε λα απνδίδνληαη απξφζθνπηα ζηνπο θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ηα πνζά απφ  πιεηζηεξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο απηνί έρνπλ θαηαηαγεί. 

 Με ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 4331/2015 πξνβιέθζεθε ε αλαινγηθή  εθαξκνγή ζηνπο ΦΚΑ ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηα ζην Γεκφζην λα επηβάιεη θαηαζρέζεηο θηλεηώλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο 

θαη ηηο θαηά λόκν εμαηξεηέεο εκέξεο ζε βάξνο επηρεηξήζεσλ πνπ νθείινπλ κεγάια πνζά θαη 

ιεηηνπξγνχλ θαη θαηά ηα δηαζηήκαηα απηά.  

 Με ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4331/2015 πξνβιέπνληαη ηα δηθαηώκαηα πνπ δηαηεξνύλ νη Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη κεηά ηελ ππαγσγή ησλ νθεηιεηώλ ζε ξύζκηζε θαη ηε  ζπκκόξθσζή 

ηνπο ζηε ρνξεγεζείζα δηεπθόιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο. Πξφθεηηαη γηα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο εμφθιεζεο  ησλ ζπλνιηθά νθεηινκέλσλ πνζψλ 

ρσξίο λα εκπνδίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ νθεηιεηψλ. Με ηε δηάηαμε επηηπγράλεηαη απνθπγή 

θαηαδνιηεπηηθψλ κεηαβηβάζεσλ ή επηβάξπλζεο ησλ αθηλήησλ απφ ηξίηνπο ελδερφκελα θαη εηθνληθνχο 

νθεηιέηεο κε ζηφρν ηελ παξάθακςε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέθζεθε ε κε  

ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο 

επ’ απηνχ, εθφζνλ ε νθεηιή δελ είλαη αζθαιηζκέλε, θαζψο θαη ε απφδνζε ζην Φνξέα ηνπ πξντφληνο 

ηνπ ηκήκαηνο κέρξη ηνπ χςνπο ηεο νθεηιήο. Δπίζεο, ζηελ παξ.2 ην ελ ιφγσ άξζξνπ ζεζπίδεηαη ν 

ζπκςεθηζκόο ησλ απαηηήζεσλ ησλ νθεηιεηώλ έλαληη ησλ ΦΚΑ κε ηηο νθεηιέο πξνο ηνπο ΦΚΑ. 
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Δηδηθφηεξα, ηα πνζά ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε ζπκςεθίδνληαη κε ηηο ηειεπηαίεο 

δφζεηο ηεο ξχζκηζεο, φπσο απηέο ξπζκίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα. 

 Με ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 4321/2015 γίλεηαη επίιπζε δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε  αηνκηθώλ 

εηδνπνηήζεσλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα  ε εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία ε αηνκηθή εηδνπνίεζε ζεσξείηαη θνηλνπνηεζείζα. 

 Με ηελ κε αξ. πξση. Γ31/82/ Γ31/82/4-3-2015 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο θαηαζρεηεξίσλ 

γηα ηελ επηβνιή θαηάζρεζεο απαηηήζεσλ ζηα ρέξηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη δήισζεο απηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 30Α θαη επφκελα ηνπ Ν.Γ. 

356/1974 (Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ) 
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22..  ΔΔΝΝΔΔΡΡΓΓΔΔΙΙΔΔ  ΔΔΙΙΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  

 

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νθεηιψλ εθαξκφδνληαη εληαίεο δηαδηθαζίεο γηα ηνπο νθεηιέηεο φισλ ησλ Φ.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. – 

Δ.Σ.Α.Μ., Ο.Α.Δ.Δ., Ο.Γ.Α., Δ.Σ.Α.Α.). 

2.1 Δλεκέξσζε ηνπ νθεηιέηε 

 ηνλ νθεηιέηε πνπ εληάζζεηαη ζην Κ.Δ.Α.Ο. απνζηέιιεηαη ε «Πξόζθιεζε γηα ηαθηνπνίεζε 

νθεηιώλ»  

 ηνλ νθεηιέηε πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξφζθιεζε γηα ηαθηνπνίεζε νθεηιψλ (εμφθιεζε ή 

δηαθαλνληζκφ) απνζηέιιεηαη ε «Αηνκηθή Δηδνπνίεζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ» κε ηελ νπνία 

ελεκεξψλεηαη φηη αλ δελ αληαπνθξηζεί ζε 20 εκέξεο ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο 

είζπξαμεο. 

 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη νθεηιέηεο είλαη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. (π.τ. εργοδόηες ηοσ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ποσ σποβάλλοσν Α.Π.Δ., οθειλέηες ηων Φ.Κ.Α. 

ποσ είναι πιζηοποιημένοι τρήζηες ηων ηλεκηρονικών σπηρεζιών προς οθειλέηες) νη πξνζθιήζεηο θαη 

νη Αηνκηθέο Δηδνπνηήζεηο απνζηέιινληαη θαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο νθεηιέηεο θαη  είλαη πξνζβάζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. ηνπο ππφινηπνπο 

νθεηιέηεο ε απνζηνιή γίλεηαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. 

 Μέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ 2015 απφ ην Κ.Δ.Α.Ο. είραλ απνζηαιεί 256.747 Αηνκηθέο Δηδνπνηήζεηο  ζε 

νθεηιέηεο Ι.Κ.Α. –Δ.Σ.Α.Μ., Ο.Α.Δ.Δ., Ο.Γ.Α. θαη Δ.Σ.Α.Α. 

2.2 Γηαδηθαζία ιήςεο αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ 

 Δληνπηζκόο νθεηιεηώλ  ζε βάξνο ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ κέηξα 

Οη ππεξεζίεο ηνπ Κ.Δ.Α.Ο., εληνπίδνπλ ηνπο νθεηιέηεο πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ εληφο 20 εκεξψλ απφ 

ηελ παξαιαβή ηεο Αηνκηθήο Δηδνπνίεζεο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο νθεηιήο ηνπο. 

 Αμηνιόγεζε – Γεκηνπξγία πξνθίι νθεηιέηε 

Πξηλ ηε ιήςε ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ νη νθεηιέηεο αμηνινγνχληαη θαη δεκηνπξγείηαη ην πξνθίι ηνπ 

θαζελφο κε πιεξνθνξίεο απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ Κ.Δ.Α.Ο., ηε δηαζχλδεζε κε ην Μεηξψν ηεο 

Γ.Γ.Π.., ηα ζηνηρεία ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. θιπ. ηε ζπλέρεηα κε θξηηήξηα θαζνξίδεηαη ν βαζκφο 

εηζπξαμηκφηεηαο θαη επηζθάιεηαο θάζε νθεηιήο.   Μεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

είλαη: 

o ην ύςνο ηεο νθεηιήο: αλάινγα κε ην χςνο ηεο νθεηιήο επηιέγεηαη θαη ην θαηάιιειν είδνο κέηξνπ 

o ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νθεηιέηε: Αμηνινγείηαη ε ζηάζε ηνπ νθεηιέηε ζε ζρέζε κε ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ π.ρ. ε θαηαβνιή ησλ ηξερνπζψλ εηζθνξψλ θαη ε παξάιιειε  θαηαβνιή 

αλειιηπψο θάζε κήλα εχινγνπ πνζνχ «έλαληη» ηεο  νθεηιήο εληζρύνπλ ην πξνθίι ηεο 
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αμηνπηζηίαο ηνπ νθεηιέηε,  θάηη πνπ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ππέξ ηνπ νθεηιέηε γηα φζν 

ρξφλν δηαξθεί ε ζπκπεξηθνξά απηή. 

o ε παιαηόηεηα ηεο νθεηιήο: ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ νθεηιέηε, εμεηάδεηαη ην ρξνληθό 

ζεκείν δεκηνπξγίαο ησλ νθεηιώλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί αλ νθείινληαη ζηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε ή ηελ εθ ζπζηήκαηνο αθεξεγγπφηεηα ηνπ νθεηιέηε. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5 
ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΔΙΠΡΑΞΗ ΔΩ ΚΑΙ ΣΟΝ ΙΟΤΝΙΟ 2015 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ 

Πιήζνο Αηνκηθψλ εηδνπνηήζεσλ (β' εηδνπνηήζεηο) 256.747 

ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

πλνιηθφ πνζφ νθεηιψλ γηα ηα νπνία ειήθζεζαλ Αλαγθαζηηθά Μέηξα 8.628.686.699 € 

πλνιηθφ πνζφ νθεηιψλ ησλ νθεηιεηψλ πνπ απψιεζαλ ξχζκηζε (πάγηα, λέαο αξρήο, 
Ν.4152/14, Ν. 4305/15) γηα ηα νπνία ειήθζεζαλ Αλαγθαζηηθά Μέηξα 

778.394.200 € 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΡΤΘΜΙΔΩΝ 

  Αξηζκφο ξπζκίζεσλ (ελεξγέο, νινθιεξσκέλεο θαη απνιεζζείζεο) 124.755 

  Πνζφ ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ 4.693.970.962 € 

 

2.3 Υαξαθηεξηζκόο νθεηιώλ σο πξνο ηελ εηζπξαμηκόηεηα 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζε εηζπξάμηκεο θαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζεσξεηηθήο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ νθεηιψλ θαη γίλεηαη κε ζθνπφ λα 

δηαρσξηζηνχλ βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ α) νη νθεηιέο πνπ είλαη ζεσξεηηθά 

εηζπξάμηκεο, γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί άκεζα ε είζπξαμε θαη β) νη νθεηιέο πνπ είλαη 

αλεπίδεθηεο είζπξαμεο θαη ε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπο δελ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα, δειαδή πνπ 

νδεγεί ζε άζθνπε θαηαζπαηάιεζε πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ. Οθεηιέο κε ρακειφ, ίζσο θαη 

κεδεληθφ  βαζκφ εηζπξαμηκφηεηαο, φπσο  απηέο πνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο κε δηαθνπή δξαζηεξηφηεηαο 

πξν πνιιψλ εηψλ (πρ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πησρεχζεη, πνπ βξίζθνληαη ζε αδξάλεηα,  πνπ έρνπλ  

ιεθζεί ζε βάξνο ηνπο αλαγθαζηηθά κέηξα είζπξαμεο ρσξίο απνηέιεζκα, απφ νθεηιέηεο πνπ έρνπλ 

απνβηψζεη θιπ.) δηαρσξίδνληαη θαη ρσξίο λα δηαγξάθνληαη δελ επηδηψθεηαη άκεζα ε είζπξαμή ηνπο.  

Με ζηφρν ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ «εηζπξάμηκσλ» νθεηιώλ πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί ζην Κ.Δ.Α.Ο. 

νξίζηεθαλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 Ο νθεηιέηεο εκθαλίδεηαη ελεξγφο ζην κεηξψν ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. 

 Ο νθεηιέηεο έρεη ελεξγή ξχζκηζε ή έρεη εμνθιήζεη ηελ νθεηιή 

 Ο νθεηιέηεο έρεη απνιέζεη ξχζκηζε εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2015 

 Ο νθεηιέηεο έρεη ππνβάιεη ΑΠΓ εληφο ηνπ 2015 (γηα νθεηιέηεο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) 

 Τπάξρεη πξφζθαηε νθεηιή (εληφο ηνπ 2015) 
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 Τπάξρεη έθζεζε θαηάζρεζεο αθηλήηνπ γηα ηνλ νθεηιέηε 

Δάλ έλαο νθεηιέηεο πιεξνί ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ηφηε ε νθεηιή ηνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο εηζπξάμηκε.  

Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ ζηνπο νθεηιέηεο πνπ εληάρζεθαλ ζην Κ.Δ.Α.Ο. έσο θαη ηνλ 

Μάην 2014 (113.142 νθεηιέηεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο 8.054.806.081 €), εληνπίζηεθαλ 51.891 πεξηπηψζεηο 

νθεηιεηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Οη ζπλνιηθέο  νθεηιέο ησλ 

νθεηιεηψλ απηψλ θαηά ηελ έληαμε ήηαλ 4.225.823.529 €. Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ην 52,46% 

ησλ νθεηιώλ πνπ εληάρζεθαλ ζην ΚΔΑΟ έσο ηνλ Μάην ηνπ 2014 κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο 

ζεσξεηηθά εηζπξάμηκεο νθεηιέο. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 2/5/2014 κε ηελ κε αξ. πξση. νηθ.13822/1089 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο νξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

δηαβίβαζε ζην Κ.Δ.Α.Ο. ησλ εηζπξάμηκσλ ιεμηπξνζέζκσλ απφ ηνπο ΦΚΑ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ δηαρσξηζκό ησλ αλείζπξαθησλ νθεηιώλ, κε ηελ Φ.80000/32195/364/8.11.2013 (ΦΔΚ 

Β΄2935) απφθαζε Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο «Γηαρσξηζκφο άκεζα 

εηζπξάμηκσλ θαη επηζθαιψλ νθεηιψλ απφ ην Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ» 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο κε ηε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ θάπνηεο απφ ηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ 

βεβαησζεί ζην ΚΔΑΟ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο  αλεπίδεθηεο είζπξαμεο θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

εηδηθφ πξνο ην ζθνπφ απηφ βηβιίν πνπ ηεξείηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΚΔΑΟ.   

Απφ ηε Γηεχζπλζε Αλάιπζεο θαη Αμηνιφγεζεο Κηλδχλνπ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία 

δηαρσξηζκνχ ησλ αλεπίδεθησλ είζπξαμεο νθεηιψλ θαη δφζεθαλ νη θαηεπζχλζεηο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο 

Τπεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαηά ην κέξνο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο: 

 Η Κεληξηθή Τπεξεζία (Γ/λζε Αλάιπζεο θαη Αμηνιφγεζεο Κηλδχλνπ), βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη, εληνπίδεη θαη δηαρσξίδεη ηηο νθεηιέο κε ρακειφ, ίζσο θαη κεδεληθφ  βαζκφ 

εηζπξαμηκφηεηαο. Πεξηπηψζεηο νθεηιεηψλ κε ρακειφ ή κεδεληθφ βαζκφ εηζπξαμηκφηεηαο κπνξεί 

λα εληνπίζνπλ θαη νη αξκφδηεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Κ.Δ.Α.Ο. 

 Η αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία πξνβαίλεη ζε εθηεηακέλε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ θάζε 

θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο  ή ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ζπλππνρξέσλ 

πξνζψπσλ (π.ρ. ελνηθίσλ, κηζζψλ, ζπληάμεσλ θιπ).  Δπίζεο εξεπλά θαη άιια ζηνηρεία φπσο  ηελ 

παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο ή ε πεξάησζε απηήο αλ ν νθεηιέηεο έρεη πησρεχζεη, ηελ 

απνπνίεζε ή κε ηεο επαρζείζαο θιεξνλνκίαο αλ φηη o νθεηιέηεο απεβίσζε θιπ.  

 Σα επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα απνηππψλνληαη ζε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ, 

ε νπνία ζπληάζζεηαη απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία θαη απνζηέιιεηαη ζηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία. 
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 Η αξκφδηα Γ/λζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο (Γ/λζε Αλάιπζεο θαη Αμηνιφγεζεο Κηλδχλνπ)  

ζπληάζζεη ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε  γηα ραξαθηεξηζκφ νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο πξνο 

ηε  Γηεχζπλζε Δζφδσλ ηνπ αξκφδηνπ ΦΚΑ απφ ηνλ νπνίν κεηαθέξζεθε  ε νθεηιή ζην Κ.Δ.Α.Ο.  

 Η Γηεχζπλζε Δζφδσλ ηνπ θνξέα ππνβάιιεη ηελ εηζήγεζε θαη ηε  ζχκθσλε γλψκε ηεο πξνο ην 

Γηνηθεηή ηνπ θνξέα, εθφζνλ ε θχξηα νθεηιή είλαη  κέρξη 1.500.000 €.. 

 Δθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ θνξέα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο 

είζπξαμεο. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαρψξηζε ζηα εηδηθά βηβιία αλεπίδεθησλ είζπξαμεο. 

 

ηελ παξνχζα θάζε είλαη ππφ επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε νθεηιέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κε άκεζα 

εηζπξάμηκεο θαη πεξηιακβάλνπλ: 

A. Οθεηιέηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην κεηξών λα είλαη ζε νξηζηηθή δηαθνπή, πηώρεπζε ή 

εθθαζάξηζε  

B. Οθεηιέηεο (θνηλέο επηρεηξήζεηο, νηθνδνκνηερληθά έξγα, νθεηιέηεο ΟΑΔΔ, εηδηθέο θαηεγνξίεο, 

εξγνδόηεο ΟΓΑ, άιιεο πεξηπηώζεηο θαηαινγηζκέλσλ νθεηιώλ) κε νθεηιέο κέρξη θαη ην 2003. 

Δπίζεο, νη νθεηιέηεο απηνί δελ έρνπλ ππνβάιιεη ΑΠΓ κεηά ην 2003. 

Οη νθεηιέηεο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ Α θαη Β έρνπλ πξνσζεζεί ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο 

Κ.Δ.Α.Ο. γηα έιεγρν. Πεξίπνπ 325 εθζέζεηο ειέγρνπ έρνπλ ζηαιεί κέρξη ζήκεξα ζηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία. Απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηα Πεξηθεξεηαθά ΚΔΑΟ σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 

είζπξαμεο ηεο νθεηιήο, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ, θαζψο θαη απφ ηελ έξεπλα πνπ 

δηελεξγήζεθε κέρξη ζήκεξα θεληξηθά δηαπηζηψζεθε φηη πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ ησλ νθεηιψλ σο 

αλεπίδεθησλ είζπξαμεο ζπληξέρνπλ γηα 85 πεξηπηώζεηο νθεηιεηώλ κε ζπλνιηθέο νθεηιέο ύςνπο 

13.671.072,78 €. 

 

2.4 ηνηρεία ξπζκίζεσλ 

Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015 κεγάινο αξηζκφο νθεηιεηψλ πξνρψξεζε ζε δηαθαλνληζκφ ησλ νθεηιψλ 

ηνπο αμηνπνηψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4305/2014. Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα έληαμε ζηε 

ξχζκηζε απηή έιεμε ζην ηέινο Μαξηίνπ 2015. 

Από ηηο 26 Μαξηίνπ 2015 ηέζεθε ζε ηζρύ ε λέα επλντθή ξύζκηζε ηνπ Ν. 4321/2015, ε νπνία δίλεη 

ζηνπο νθεηιέηεο ε δπλαηφηεηα δηαθαλνληζκνχ ησλ νθεηιψλ κε εμαηξεηηθά επλντθνχο φξνπο θαη ζε αξηζκφ 

δφζεσλ πνπ νη ίδηνη ζα επηιέμνπλ, απνιακβάλνληαο ζεκαληηθέο εθπηψζεηο ζε πξφζηηκα, πξνζαπμήζεηο 

θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ θζάλνπλ σο θαη ηελ πιήξε απαιιαγή.  
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ηε ξχζκηζε ηνπ Ν.4321/2015, ππάγνληαλ αξρηθά νη αζθαιηζηηθέο νθεηιέο πνπ θαηέζηεζαλ 

ιεμηπξφζεζκεο ηελ 2ε Μαξηίνπ 2015, πνπ αθνξνχλ δειαδή ζε εηζθνξέο κηζζνινγηθψλ πεξηφδσλ έσο θαη 

ηνλ Ιαλνπάξην 2015. Η πξνζεζκία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε έιεγε ζηηο 30 Απξηιίνπ 2015. ήκεξα, ε 

πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα έληαμε ζηε ξύζκηζε έρεη παξαηαζεί έσο ηηο 31/7/2015 θαη 

κπνξνύλ λα εληαρζνύλ νη νθεηιέο από εηζθνξέο κηζζνινγηθώλ πεξηόδσλ έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην 

2015. 

Τπελζπκίδεηαη φηη απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ε ξχζκηζε ηνπ Ν.4305/2014, 

εθαξκφζηεθαλ θαη κεγάιεο επηρεηξεζηαθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβαιαλ ηόζν ζηελ απινύζηεπζε όζν 

θαη ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ δηαθαλνληζκνύ νθεηιώλ.  

πγθεθξηκέλα, κε ηε λέα δηαδηθαζία γηα ππαγσγή ζε ξχζκηζε, νη νθεηιέηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην 

κεηξψν νθεηιεηψλ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. ππνβάινπλ ηελ αίηεζε ξχζκηζεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ 

Κ.Δ.Α.Ο. θαη ε απφθαζε ξχζκηζεο εθδίδεηαη απεπζείαο κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο αίηεζε ξχζκηζεο θαη ηελ 

πιεξσκή ηεο πξψηεο δφζεο, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηαμχ ππνβνιήο αίηεζεο θαη 

έθδνζεο απφθαζεο. Μεηαμχ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο έθδνζεο απφθαζεο ξχζκηζεο κεζνιαβνχζε κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. 6 κήλεο). 

Με ηνλ ηξφπν απηφ  

 απινπζηεχηεθε ζεκαληηθά ε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε, θαζψο δελ ππνβάιινληαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν δχν αηηήζεηο φπσο ζπλέβαηλε κε ηηο πξνεγνχκελεο ξπζκίζεηο (κία αίηεζε ζην 

Τπνθαηάζηεκα γηα έιεγρν, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε νθεηιή, θαη κία ζηελ ηακεηαθή ππεξεζία γηα ηελ 

έθδνζε απφθαζεο ξχζκηζεο), αιιά κφλν κία αίηεζε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Κ.Δ.Α.Ο.  

 επηηαρχλζεθε ε εηζξνή εζφδσλ απφ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία, θαζψο νη 

απνθάζεηο ξχζκηζεο εθδίδνληαη άκεζα ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη ην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ (ν 

νπζηαζηηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα Σκήκαηα Δζφδσλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ξχζκηζεο θαη εάλ πξνθχςεη νθεηιή αλαγφκελε ζε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ξχζκηζεο, κπνξεί λα εληαρζεί 

ζηε ξχζκηζε κε αλαθαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ δφζεσλ ή λα εμνθιεζεί εθάπαμ). Η θαηάξγεζε ηνπ 

νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ σο πξναπαηηνχκελνπ γηα ηε ξχζκηζε έγηλε γηαηί νη νθεηιέο πξνζδηνξίδνληαη 

πιένλ θεληξηθά, κε κεληαίεο δηαζηαπξψζεηο ζηηο δεισζείζεο (ΑΠΓ) θαη θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο 

 επηηεχρζεθε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ νθεηιεηψλ, νη νπνίνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δεηνχλ ηελ 

άκεζε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπο είηε γηα λα θαηαζηνχλ ελήκεξνη είηε γηα λα απνδεζκεχζνπλ 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ θαηαζρέζεθαλ   

Παξάιιεια, ηνλ Απξίιην ηέζεθαλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία νη λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο 

νθεηιέηεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΙΚΑ - ΔΣΑΜ ζηελ ελφηεηα "Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο > 

Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πξνο Οθεηιέηεο". Μέζσ ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ είλαη δπλαηή:    
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o Η πξφζβαζε ησλ νθεηιεηψλ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. θαη ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ εηθφλα 

ησλ νθεηιψλ ηνπο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο «Ηιεθηξνληθή θαξηέια νθεηιέηε». Η 

ππεξεζία επηηξέπεη ζηνπο νθεηιέηεο λα δνπλ κέζσ δηαδηθηχνπ ηε ζπγθεληξσηηθή θαη αλαιπηηθή αλά 

πεξίνδν εηθφλα ησλ νθεηιψλ ηνπο, ηε ζπγθεληξσηηθή θαη αλαιπηηθή εηθφλα ησλ θαηαβνιψλ θαη ηελ 

ζπγθεληξσηηθή θαη αλαιπηηθή εηθφλα ησλ ξπζκίζεσλ ηνπο. 

o Η θαηαβνιή ησλ θαζπζηεξνύκελσλ νθεηιώλ ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΓΙΑ, κε ηε ρξήζε ελφο 20ςήθηνπ αξηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε Αξηζκφ Μεηξψνπ Οθεηιέηε (ΑΜΟ) 

θαη νλνκάδεηαη «Σαπηόηεηα Οθεηιέηε». 

o Η ππαγσγή ησλ νθεηιώλ ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο κέζσ δηαδηθηύνπ. Με ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία 

«Ρχζκηζε Οθεηιψλ» νη νθεηιέηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε 

ππαγσγήο ζε ξχζκηζε, αθνχ πξψηα επηιέμνπλ ηνλ επηζπκεηφ ηχπν ξχζκηζεο, ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο 

(εθάπαμ ή δφζεηο) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ (φπνπ απαηηείηαη). Δπηπιένλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πιεξνθνξεζνχλ ην απαηηεηφ θάζε θνξά πνζφ πιεξσκήο ζε πεξίπησζε ξχζκηζεο ή ην ζπλνιηθφ 

πνζφ εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο ηνπο. Μέρξη ηηο 30/6/2015 είραλ εθδνζεί 40.699 απνθάζεηο ξύζκηζεο 

νη νπνίεο αθνξνύζαλ αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ κέζσ δηαδηθηύνπ κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

εθαξκνγήο «Ρύζκηζε νθεηιώλ». 

 

ηνλ πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα κεληαία ζηνηρεία εληάμεσλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.4305/2014 θαη 

ηνπ Ν.4321/2015 γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνπο νθεηιέηεο άιισλ ΦΚΑ πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί 

ζην Κ.Δ.Α.Ο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΙ ΡΤΘΜΙΔΙ Ν. 4305/2014 & Ν. 4321/2015 

(ΟΦΔΙΛΔΣΔ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ΚΑΙ Κ.Δ.Α.Ο) 

 Ν. 4305/2014 Ν. 4321/2015 

 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΠΟΦΑΔΩΝ 

ΡΤΘΜΙΗ 

ΤΝΟΛΟ 
ΡΤΘΜΙΜΔΝΩΝ 

ΟΦΔΙΛΩΝ 
ΔΙΠΡΑΞΔΙ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΠΟΦΑΔΩΝ 

ΡΤΘΜΙΗ 

ΤΝΟΛΟ 
ΡΤΘΜΙΜΔΝΩΝ 

ΟΦΔΙΛΩΝ 
ΔΙΠΡΑΞΔΙ 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2014 16.121 423.062.839,04 € 17.514.063,42 € 
 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014 18.601 374.425.998,11 € 23.736.819,70 € 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 8.823 169.155.487,83 € 20.632.466,00 € 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 6.047 106.166.902,43 € 17.704.055,00 € 

ΜΑΡΣΙΟ 2015 4.804 55.662.091,75 € 16.024.389,37 € 6.331 418.210.128,61 € 12.290.979,44 € 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2015  62.129 2.005.743.532,77 € 56.540.709,71 € 

ΜΑΙΟ 2015  31.989 766.167.438,91 € 42.306.003,50 € 

ΙΟΤΝΙΟ 2015  28.267 621.211.469,02 € 40.322.351,59 € 

ΤΝΟΛΟ 54.396 1.128.473.319,16 € 95.611.793,49 € 128.716 3.811.332.569,31 € 151.460.044,24 € 
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ήκεξα νη ελεξγέο ξπζκίζεηο Ν.4321/2015 ησλ νθεηιεηψλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ησλ νθεηιεηψλ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. 

είλαη 125.749. Η θαηαλνκή απηψλ αλά αξηζκφ δφζεσλ δίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

Γηάγξακκα 3 : Δπηινγή αξηζκνύ δόζεσλ ξύζκηζεο Ν.4321/2015  

(νθεηιέηεο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη Κ.Δ.Α.Ο.) 

                                            

Αξηζκόο Γόζεσλ Πιήζνο ελεξγώλ ξπζκίζεσλ Πνζνζηό 

1 δόζε 14.173 11,27% 
2 σο 36 δόζεηο 25.381 20,18% 

37 σο 50 δόζεηο 7.227 5,75% 
51 σο 72 δόζεηο 8.651 6,88% 

73 σο 100 δόζεηο 70.177 55,81% 
101 σο 150 δόζεηο 140 0,11% 

ύλνιν 125.749 100% 
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Δηδηθά γηα ηνπο νθεηιέηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΚΔΑΟ, ε αληίζηνηρε θαηαλνκή είλαη ε εμήο: 

 

Γηάγξακκα 4 : Δπηινγή αξηζκνύ δόζεσλ ξύζκηζεο Ν.4321/2015  

(νθεηιέηεο Κ.Δ.Α.Ο.) 

                                                 

 

Αξηζκόο Γόζεσλ Πιήζνο ελεξγώλ ξπζκίζεσλ Πνζνζηό 

1 δόζε 1.779 2,50% 
2 σο 36 δόζεηο 3.688 5,18% 

37 σο 50 δόζεηο 2.500 3,51% 
51 σο 72 δόζεηο 3.828 5,38% 

73 σο 100 δόζεηο 59.246 83,28% 
101 σο 150 δόζεηο 96 0,13% 

ύλνιν 71.137 100% 
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ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ξπζκίζεσλ (πιήζνο ελεξγψλ ξπζκίζεσλ, 

ξπζκηζκέλν πνζφ θαη εηζπξάμεηο) γηα ηνπο νθεηιέηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Κ.Δ.Α.Ο., αλά ηχπν 

ξχζκηζεο θαη αλά ΦΚΑ. 

Γηάγξακκα 5 : Πιήζνο ελεξγώλ ξπζκίζεσλ αλά ηύπν ξύζκηζεο  

(νθεηιέηεο Κ.Δ.Α.Ο.) 

 

 

 

Γηάγξακκα 6 : Πιήζνο ελεξγώλ ξπζκίζεσλ αλά ΦΚΑ  

(νθεηιέηεο Κ.Δ.Α.Ο.) 
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Γηάγξακκα 7 : Ρπζκηζκέλν πνζό αλά ηύπν ξύζκηζεο  

(νθεηιέηεο Κ.Δ.Α.Ο.) 

 

 

 

Γηάγξακκα 8 : Ρπζκηζκέλν πνζό αλά ΦΚΑ  

(νθεηιέηεο Κ.Δ.Α.Ο.)  
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Γηάγξακκα 9 : Δηζπξάμεηο αλά ηύπν ξύζκηζεο  

(νθεηιέηεο Κ.Δ.Α.Ο.) 

 

 

 

 



ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΕΙΠΡΑΞΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΟΥΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)  27 

33..  ΣΣΟΟΙΙΥΥΔΔΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΠΠΡΡΑΑΞΞΔΔΩΩΝΝ  

3.1. πλνιηθέο εηζπξάμεηο έσο θαη ηνλ Ινύλην ηνπ 2015 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. έσο θαη ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 670.469.049€. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 58% ησλ ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ, 

πξνέξρεηαη απφ νθεηιέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο, ελψ ην 42% εηζπξάρζεθε απφ 

θαηαβνιέο εθηφο ξπζκίζεσλ, φπσο θαίλεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη παξαθάησ: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 7 
ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ Κ.Δ.Α.Ο. (ΔΩ 30/6/2015) 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ 
ΔΙΠΡΑΞΔΙ 

ΑΠΟ 
ΡΤΘΜΙΔΙ 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ 
ΔΚΣΟ 

ΡΤΘΜΙΗ 
ΤΝΟΛΟ 

ΠΟΟΣΟ ΣΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 346.786.785 € 263.870.168 € 610.656.953 € 91,08% 

ΟΑΔΔ 36.292.699 € 15.307.329 € 51.600.028 € 7,70% 

ΟΓΑ  4.908.123 € 1.880.005 € 6.788.128 € 1,01% 

ΔΣΑΑ 968.536 € 455.404 € 1.423.940 € 0,21% 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ 

Δηζπξαρζέλ πνζφ απφ ξπζκίζεηο 388.956.144 € 58,01% 

Δηζπξαρζέλ πνζφ εθηφο ξχζκηζεο 281.512.905 € 41,99% 

  ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΙΠΡΑΥΘΔΝ ΠΟΟ 670.469.049 € 

 

 
 

Γηάγξακκα 10: πλνιηθέο εηζπξάμεηο ΚΔΑΟ (εληόο θαη εθηόο ξύζκηζεο) 
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Γηάγξακκα 11: πλνιηθέο εηζπξάμεηο ΚΔΑΟ αλά θνξέα (εληόο θαη εθηόο ξύζκηζεο) 

 

 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ                                                                             ΟΑΔΔ 

                               

                               

               

   

ΟΓΑ                                                                                    ΔΣΑΑ 
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Γηάγξακκα 12: Μεληαίεο Δηζπξάμεηο (ύλνιν – Δληόο Ρπζκίζεσλ – Δθηόο Ρπζκίζεσλ) 
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3.2.  Δηζπξάμεηο ηξηκήλνπ Απξηιίνπ – Ινπλίνπ 2015 

Οη ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2015 αλέξρνληαη ζε 206.339.874€, κε πνζνζηφ 

56% λα πξνέξρεηαη απφ πιεξσκέο νθεηιψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο θαη 44% απφ 

θαηαβνιέο εθηφο ξχζκηζεο. εκεηψλεηαη φηη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο ήηαλ: 

 ηνλ Ιαλνπάξην 2015: 55% απφ ξπζκίζεηο θαη 45% εθηφο ξχζκηζεο 

 ηνλ Φεβξνπάξην 2015: 59% απφ ξπζκίζεηο θαη 41% εθηφο ξχζκηζεο 

 ηνλ Μάξηην 2015: 68% απφ ξπζκίζεηο θαη 32% εθηφο ξχζκηζεο 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, αλαιχνληαη νη εηζπξάμεηο ζε πνζφ απφ ξπζκίζεηο θαη ζε πνζφ εθηφο 

ξχζκηζεο, θαζψο θαη νη εηζπξάμεηο αλά ΦΚΑ. 

Ιδηαίηεξα απμεκέλεο εηζπξάμεηο παξαηεξνχληαη θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μαίν, κήλεο θαηά ηνπο 

νπνίνπο πνιινί νθεηιέηεο επσθειήζεθαλ ησλ επλντθψλ φξσλ ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ Ν. 4321/2015 θαη 

πξνρψξεζαλ ζε δηαθαλνληζκφ ησλ νθεηιψλ ηνπο. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8 
ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΡΙΛΙΟΤ – ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 

   

Δηζπξαρζέλ πνζό από ξπζκίζεηο 116.568.035 € 
 

 

 

 
 

        Ρχζκηζε Ν. 4321/2015 103.282.058 € 

        Ρχζκηζε Ν. 4305/2014 6.838.007 € 

        Νέαο Αξρήο 860.997 € 

        Πάγηα Ρχζκηζε 4.295.104 € 

        Παιαηέο ξπζκίζεηο 1.291.869 € 

Δηζπξαρζέλ πνζό εθηόο ξύζκηζεο 89.771.839 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΙΠΡΑΥΘΔΝ ΠΟΟ 206.339.874 € 
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ΠΙΝΑΚΑ 9 
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ  
ΑΠΡΙΛΙΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2015 

  
ΡΤΘΜΙΗ 

Ν.4321/2015 
ΡΤΘΜΙΗ 

Ν.4305/2014 
ΡΤΘΜΙΗ ΝΔΑ 

ΑΡΥΗ 
ΠΑΓΙΑ 

ΡΤΘΜΙΗ 
ΠΑΛΑΙΔ 

ΡΤΘΜΙΔΙ 
ΔΚΣΟ 

ΡΤΘΜΙΗ 
ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ 

ΦΟΡΔΑ 

ΠΟΟΣΟ ΣΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 
Κχξηα Οθεηιή 71.088.283 € 3.213.342 € 542.879 € 3.784.128 € 976.503 € 72.173.202 € 

180.494.060 € 87,47% 
Πξφζζεηα Σέιε 15.762.666 € 1.232.357 € 199.074 € 297.209 € 315.366 € 10.909.052 € 

ΟΑΔΔ 
Κχξηα Οθεηιή 13.544.905 € 1.744.546 € 40.954 € 191.131 € 0 € 6.364.958 € 

23.428.426 € 11,35% 
Πξφζζεηα Σέιε 1.287.211 € 207.251 € 4.657 € 8.778 € 0 € 34.035 € 

ΟΓΑ 
Κχξηα Οθεηιή 911.989 € 352.216 € 64.093 € 13.146 € 0 € 254.563 € 

1.751.476 € 0,85% 
Πξφζζεηα Σέιε 90.382 € 54.761 € 9.339 € 713 € 0 € 274 € 

ΔΣΑΑ 
Κχξηα Οθεηιή 524.117 € 22.520 € 0 € 0 € 0 € 30.499 € 

665.912 € 0,32% 
Πξφζζεηα Σέιε 72.505 € 11.014 € 0 € 0 € 0 € 5.257 € 

ΤΝΟΛΑ 103.282.058 € 6.838.007 € 860.997 € 4.295.104 € 1.291.869 € 89.771.839 € 206.339.874 € 
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44..  ΓΓΔΔΙΙΚΚΣΣΔΔ  ΜΜΔΔΣΣΡΡΗΗΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΓΓΟΟΣΣΙΙΚΚΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚ..ΔΔ..ΑΑ..ΟΟ..  
 

Σνλ Φεβξνπάξην 2015 εθπνλήζεθε ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. γηα ην 2015, ζην νπνίν 

απνηππψλνληαη νη ζηξαηεγηθνί θαη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηνπ Κ.Δ.Α.Ο., νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (SWOT analysis), ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ γηα 

ην έηνο θαη ε ζηνρνζεζία (δείθηεο απφδνζεο). Σν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (http://www.ika.gr/gr/infopages/news/20150310.pdf). 

Οη ηηκέο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 

 

                                                 
1
  Σν πνζφ αληηζηνηρεί ζηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 1/1/2015 έσο 30/6/2015 θαη αθνξνχλ νθεηιέο έσο ην ηέινο ηνπ 

2014. Οη ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην Κ.Δ.Α.Ο. θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 γηα ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ πνπ 

έρνπλ εληαρζεί ζε απηφ είλαη 311.969.483,82 €. 
2  ε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο ιακβάλνληαη ππφςε νη νθεηιέηεο γηα ηνπο νπνίνπο ε πξνζεζκία ησλ 2 κελψλ απφ ηελ έληαμε ιήγεη εληφο ηεο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο. Αθνξά κφλν ηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Κ.Δ.Α.Ο. θαηά ην δηάζηεκα απφ 1/11/2014 έσο 
30/4/2015. 

3    Αθνξά ηηο νθεηιέο πνπ εληάρζεθαλ ζην Κ.Δ.Α.Ο έσο θαη ηνλ Μάην 2014, χςνπο 8.054.806.081 €. Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ 
εληνπηζκφ ησλ ζεσξεηηθά εηζπξάμηκσλ νθεηιψλ ραξαθηεξίζηεθαλ σο εηζπξάμηκεο νθεηιέο χςνπο 4.225.823.529 € (52,46% ηνπ ππφ αλάιπζε 
ραξηνθπιαθίνπ). Δπίζεο, νθεηιέο 13.671.072,78 € (πνζνζηφ 0,17%) πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ ησλ νθεηιψλ σο αλεπίδεθησλ 
είζπξαμεο (βι. παξάγξαθν 2.3 ηεο παξνχζαο έθζεζεο). 

α/α ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
ΣΟΥΟ 

ΔΞΑΜΗΝΟΤ 
ΣΙΜΗ 

ΔΞΑΜΗΝΟΤ 

 

ΓΔΙΚΣΔ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 

1. 
πλνιηθέο εηζπξάμεηο 
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 
πξνεγνχκελσλ εηψλ 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ (ζε επξψ) ησλ εηζπξάμεσλ 
θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ αθνξνχλ 
νθεηιέο πνπ θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο κέρξη 
31/12/2014. 

200 εθ. επξψ 271.778.982,26 €1 

ΓΔΙΚΣΔ ΜΗΣΡΩΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ 

2. 
Βαζκφο έγθαηξεο 
δηφξζσζεο/επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 
κεηξψνπ νθεηιεηψλ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. 

Σν πνζνζηφ % ησλ νθεηιεηψλ κε ιάζε ησλ 
νπνίσλ ε επεμεξγαζία νινθιεξψζεθε εληφο 2 
κελψλ απφ ηελ έληαμε ηνπο ζην Κ.Δ.Α.Ο. σο πξνο 
ην ζχλνιν ησλ νθεηιεηψλ κε ιάζε ζην κεηξψν2. 

80% 100% 

ΓΔΙΚΣΔ ΓΙΑΥΩΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΟΦΔΙΛΩΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΙΠΡΑΞΙΜΟΣΗΣΑ 

3. 
Βαζκφο δηαρσξηζκνχ ηνπ 
πθηζηάκελνπ ραξηνθπιαθίνπ  

Σν ζπλνιηθφ παιαηφ ρξένο πνπ έρεη 
ραξαθηεξηζηεί σο πξνο ηελ εηζπξαμηκφηεηα ζε 
ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ παιαηφ ρξένο πνπ έρεη 
εληαρζεί ζην Κ.Δ.Α.Ο. (πνζνζηφ %)3 

25% 52,63% 
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4    Λακβάλνληαη ππφςε νη νθεηιέηεο πνπ εληάρζεθαλ ζην Κ.Δ.Α.Ο. απφ 1/12/2014 έσο 31/5/2015, γηα ηνπο νπνίνπο δειαδή ε πξνζεζκία ησλ 30 

εκεξψλ απφ ηελ έληαμε ιήγεη εληφο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 
5  Λακβάλνληαη ππφςε νη νθεηιέο πνπ εληάρζεθαλ ζην Κ.Δ.Α.Ο. απφ 1/10/2014 έσο 31/3/2015, γηα ηηο νπνίεο δειαδή ε πξνζεζκία ησλ 3 κελψλ 

απφ ηελ έληαμε ιήγεη ζην ηέινο Ινπλίνπ 2015. Δπίζεο, γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη ελεξγνί νθεηιέηεο 
πνπ έρνπλ δηαβάζεη ηελ Αηνκηθή Δηδνπνίεζε. 

6
    Η κέηξεζε αθνξά ηνπο νθεηιέηεο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ΟΓΑ θαη ΔΣΑΑ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Κ.Δ.Α.Ο. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ πνπ 

κεηαθέξζεθαλ ζην Κ.Δ.Α.Ο. ηνλ Ννέκβξην 2014, δηφηη γηα ηνπο νθεηιέηεο απηνχο δελ ιακβάλνληαλ κέηξα θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015. 

ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΔΙΠΡΑΞΗ 

4. 
Βαζκφο έγθαηξεο απνζηνιήο 
Αηνκηθψλ Δηδνπνηήζεσλ  

Σν πνζνζηφ % ησλ νθεηιεηψλ ζηνπο νπνίνπο 
εζηάιε Αηνκηθή Δηδνπνίεζε εληφο 30 εκεξψλ απφ 
ηελ έληαμε ηνπο ζην Κ.Δ.Α.Ο. σο πξνο ην ζχλνιν 
ησλ νθεηιεηψλ.4 

80% 91% 

5. 
Βαζκφο έγθαηξεο πινπνίεζεο 
πξνεγκέλσλ ελεξγεηψλ είζπξαμεο 

Πνζνζηφ ελεξγψλ νθεηιψλ πνπ έρνπλ εμνθιεζεί, 
ξπζκηζηεί ή γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ιεθζεί 
αλαγθαζηηθά κέηξα εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε 
δηαβίβαζή ηνπο ζην Κ.Δ.Α.Ο. σο πξνο ηηο 
ζπλνιηθέο ελεξγέο νθεηιέο πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί 
ζην Κ.Δ.Α.Ο.5 

50% 69,90%6 

6. 
Βαζκφο έγθαηξεο ιήςεο 
αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ κεηά απφ 
απψιεηα ξχζκηζεο 

Ο κέζνο απαηηνχκελνο ρξφλνο (ζε εκέξεο) γηα ηελ 
ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ απψιεηα 
ξχζκηζεο. 

≤ 70 εκεξψλ 52 εκέξεο 

ΓΔΙΚΣΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ 

7. 
Πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ 

Σν πιήζνο ησλ εθπαηδεχζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. 

12 9 

8. 
Πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ 
επαηζζεηνπνίεζεο 

Σν πιήζνο ησλ εκεξίδσλ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
Γηεπζπληψλ θαη Πξντζηακέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ 
ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. 

4 0 

9. Βαζκφο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ 
Σν πιήζνο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  

150 127 
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55..  ΔΔΠΠΟΟΜΜΔΔΝΝΔΔ  ΔΔΝΝΔΔΡΡΓΓΔΔΙΙΔΔ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΔΔΝΝΙΙΥΥΤΤΗΗ  ΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΠΠΡΡΑΑΞΞΙΙΜΜΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚ..ΔΔ..ΑΑ..ΟΟ..  
 

ην Κ.Δ.Α.Ο. γίλεηαη δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ κεραληζκνχ είζπξαμεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ. Έρνπλ δξνκνινγεζεί νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:  

 Γηαζχλδεζε κε ηε Γ.Γ.Π.. γηα ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ νθεηιεηψλ 

 Έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζρεηεξίσλ, έρνληαο σο βάζε ηελ πθηζηάκελε 

δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηηο Γ.Ο.Τ. 

 Οξγάλσζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ 

απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ 

Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο θαη κε ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο 

 πλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο (Πεξηθέξεηεο, αξκφδηα Τπνπξγεία θιπ.) γηα έιεγρν ηεο λφκηκεο 

ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ νθεηιέο απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 


