ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

3 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2015
του Κ έντρου Ε ίσπραξης Α σφαλιστικών Ο φειλών

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Επιμέλεια: Κ.Ε.Α.Ο.

Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................................................................3
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. ...............................................................................6
1.1.

Στοιχεία ένταξης οφειλών .....................................................................................................................................6

1.2.

Στοιχεία τρέχοντος υπολοίπου οφειλών ...............................................................................................................9

1.3.

Παλαιότητα οφειλών ..........................................................................................................................................11

1.4.

Ανάλυση και αξιολόγηση των οφειλετών - δράσεις εντοπισμού αδυναμιών του συστήματος εισπράξεων .......13

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ................................................................................................................................................16
2.1

Ενημέρωση του οφειλέτη ...................................................................................................................................16

2.2

Διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων ..........................................................................................................16

2.3

Χαρακτηρισμός οφειλών ως προς την εισπραξιμότητα......................................................................................17

2.4

Στοιχεία ρυθμίσεων............................................................................................................................................18

2.5

Άλλες ενέργειες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Κ.Ε.Α.Ο. ........................................................26

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ................................................................................................................................................27
3.1. Συνολικές εισπράξεις έως και τον Σεπτέμβριο του 2015 ........................................................................................27
3.2. Εισπράξεις τριμήνου Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2015................................................................................................30
4. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. ............................................32

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ’Α/23-7-2013) ιδρύθηκε στο ΙΚΑ –ΕΤΑΜ το
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας

Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (σε πρώτη φάση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
Βασικός στόχος του Κ.Ε.Α.Ο. είναι ο εντοπισμός και η καταπολέμηση διαχρονικών παθογενειών του
συστήματος είσπραξης και η λήψη μέτρων κατά της συστηματικής αποφυγής καταβολής εισφορών,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των συνεισφερόντων στην κοινωνική ασφάλιση και η μη
νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού. Με άλλα λόγια, να προστατευτούν οι πολίτες που καταβάλλουν τις
εισφορές τους έναντι όσων δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, χωρίς το Κ.Ε.Α.Ο. να απολέσει το
ανθρώπινο πρόσωπο που έχει και τους κανόνες χρηστής διοίκησης που διέπουν τη λειτουργία του.
To K.E.A.O. επιδιώκει την ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών προς τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης, η οποία και αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων
τους. Με την έννοια αυτή, η δημιουργία του Κ.Ε.Α.Ο. αποτελούσε από καιρό πάγιο αίτημα για την
ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την εξασφάλιση των παροχών
των ταμείων.
Στην κατεύθυνση αυτή, για πρώτη φορά με τη δημιουργία του Κ.Ε.Α.Ο.:
 Συστηματοποιείται η διαδικασία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θεσπίζεται ένας ενιαίος
μηχανισμός είσπραξης για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.
(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)
 Γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού των άμεσα εισπράξιμων και μη οφειλών, με συγκεκριμένα κριτήρια, με
σκοπό να επικεντρωθούν οι υπηρεσίες στην κατά προτεραιότητα είσπραξη των άμεσα εισπράξιμων
οφειλών και να αποτραπεί η κατασπατάληση υλικών και ανθρώπινων πόρων με την επιδίωξη της
αναγκαστικής είσπραξης οφειλών με πολύ χαμηλή ή και μηδενική εισπραξιμότητα.
 Εξασφαλίζεται η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., και
δημιουργείται το προφίλ του κάθε οφειλέτη με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη
διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Τα παραπάνω επιτρέπουν την
δίκαιη διαχείριση των υποθέσεων βάσει της συμπεριφοράς του οφειλέτη και την εκτέλεση στοχευμένων,
κατά περίπτωση, δράσεων για την είσπραξη των οφειλών.
 Πραγματοποιείται αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου που έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. βάσει ποιοτικών
κριτηρίων με στόχο τον προσδιορισμό των αδυναμιών του συστήματος είσπραξης εισφορών, με την
εκμετάλλευση των οποίων εμφανίζονται περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροαποφυγής και συστηματικής
δημιουργίας οφειλών. Παράλληλα, εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που
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είναι οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο με τον εντοπισμό των περιπτώσεων εισφοροδιαφυγής με μεθόδους που πληρούν
την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της απάτης, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη για τα
αδικήματα του Α.Ν. 86/67 (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών).
Σημαντικές δράσεις που υλοποιήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2015 είναι οι εξής:
 Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διαχωρισμού των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, η οποία είχε ήδη
ξεκινήσει από το πρώτο τρίμηνο του 2015 και αφορά τον έλεγχο επιλεγμένων περιπτώσεων οφειλετών
με οφειλές χαμηλής εισπραξιμότητας. Αναλυτικότερη περιγραφή των δράσεων αυτών δίνεται στην
παράγραφο 2.3.
 Στις 26/3/2015 τέθηκε σε ισχύ η νέα ρύθμιση του Ν.4321/2015, με την οποία δίνεται στους οφειλέτες η
δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών με ευνοϊκούς όρους, με επιλογή των επιθυμητών δόσεων και
με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις. Η προθεσμία
υπαγωγής στη ρύθμιση παρατάθηκε έως τις 31 Ιουλίου 2015 με τη δυνατότητα ένταξης σε αυτήν των
οφειλών από εισφορές μισθολογικών περιόδων έως και τον Φεβρουάριο 2015. Στο τέλος Σεπτεμβρίου
85.749 οφειλέτες Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Κ.Ε.Α.Ο. διατηρούσαν ενεργές ρυθμίσεις Ν. 4321/2015 με
συνολικές ρυθμισμένες οφειλές 2.471.024.486€. Αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται στην παράγραφο
2.4.
 Επιπρόσθετα, συνεχίζεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες
Κ.Ε.Α.Ο. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου χρησιμοποιείται συστηματικά το μέτρο της αναστολής της
δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ, μέτρο που δείχνει ιδιαίτερα αποδοτικό. Συγκεκριμένα έχει
εφαρμοστεί σε 274 επιχειρήσεις υψηλού δείκτη αφερεγγυότητας τους τελευταίους μήνες και
ήδη οι 53 από αυτές προέβησαν σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Παράλληλα,
μέσα από το συγκεκριμένο μέτρο έχει επιτευχθεί η συγκέντρωση φορολογικών στοιχείων των
υπευθύνων των εν λόγω επιχειρήσεων, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα λήψης στοχευμένων και
άρα πιο αποτελεσματικών αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Εκτενέστερη αναφορά των δράσεων
αυτών γίνεται στην παράγραφο 1.4.

Στην παρούσα έκθεση προόδου αποτυπώνονται στοιχεία για το χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του
K.E.A.O. έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 και αφορούν τους ακόλουθους τομείς:


Ανάλυση των Οφειλών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.



Ενέργειες Είσπραξης



Στοιχεία Εισπράξεων
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Επιπρόσθετα, σε ξεχωριστή ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία εισπράξεων για το χρονικό διάστημα
από 1/7/2015 έως 30/9/2015.
Τα στοιχεία της προόδου εργασιών του Κ.Ε.Α.Ο. αντλούνται από το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών
που τηρείται στο Κ.Ε.Α.Ο. και παρουσιάζονται αναλυτικά σε τριμηνιαία βάση, στο ειδικό τεύχος «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ». Σημειώνεται ότι για την
πληροφοριακή υποδομή του Κ.Ε.Α.Ο. αξιοποιείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., έτσι όπως αυτό προσαρμόζεται για την κάλυψη των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων του
Κ.Ε.Α.Ο. (Υ.Α. υπ. αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/ 23-10-2013).
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο.
1.1. Στοιχεία ένταξης οφειλών
Στο Κ.Ε.Α.Ο. έχει δημιουργηθεί Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών, στο οποίο εντάσσονται
σταδιακά από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α.) οι
οφειλές άνω των 5.000 ευρώ των εργοδοτών ή ασφαλισμένων που δεν εξόφλησαν, δεν ρύθμισαν την
οφειλή ή απώλεσαν την ρύθμιση στον Φορέα τους. Το Κ.Ε.Α.Ο. διαχειρίζεται τις οφειλές όπως αυτές
διαμορφώνονται και αποστέλλονται από τους ΦΚΑ, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη του προσδιορισμού
του ύψους και του είδους των οφειλών. Σημειώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. οικ.13822/1089/2-5-2014
Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίστηκαν τα εξής κριτήρια για
την διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των εισπράξιμων ληξιπροθέσμων οφειλών από τους ΦΚΑ:


Η οφειλή να αφορά σε χρονική περίοδο όχι πέραν των έξι μηνών από την ημέρα λήξης της
εμπροθέσμου καταβολής της. Η εν λόγω οφειλή μεταβιβάζεται στο Κ.Ε.Α.Ο. μαζί με οφειλές
προηγουμένων ετών του ιδίου οφειλέτη. Το ύψος της οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των
επιβαρύνσεων, που μεταβιβάζεται στο Κ.Ε.Α.Ο. να ανέρχεται στο ποσό των 5.000 € και άνω.



Οι οφειλές να μην τελούν υπό δικαστική αναστολή.



Οι οφειλές να μην αφορούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Επιπλέον, για τους αντίστοιχους οφειλέτες που μεταφέρονται στο Κ.Ε.Α.Ο., θα πρέπει να ισχύουν τα
ακόλουθα:


Ο οφειλέτης να μην έχει ενεργή ρύθμιση ή να μην έχει τηρήσει τους όρους προηγούμενης
ρύθμισης τμηματικής καταβολής.



Ο οφειλέτης να μην βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης ή υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

Από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν ενταχθεί 108.041 οφειλέτες (περίπου το 23% των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Οι
οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντάσσονται μετά τον αυτοματοποιημένο Έλεγχο Δηλωθέντων Καταβληθέντων
που πραγματοποιεί ο Φορέας.
Από τον ΟΑΕΕ εντάχθηκαν οι οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ και
άνω (περίπου το 25% των οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε.)
Από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ εντάχθηκαν αντίστοιχα 29.792 και 1.346 οφειλέτες.
Η είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο.
παραμένει στην αρμοδιότητα των Φορέων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ / ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο.
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ
ΦΚΑ
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ)
(ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ)
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

108.041

8.403.637.308,28 €

ΟΑΕΕ

136.678

4.191.957.525,41 €

ΟΓΑ

29.792

219.339.185,90 €

ΕΤΑΑ

1.346

97.576.916,62 €

275.857

12.912.510.936,21 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ / ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο.
ΗΜ/ΝIΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ

30/9/2013

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

5.335

(ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΤΕΛΗ)
266.249.895,30 €

10/12/2013

ΟΑΕΕ

6.148

248.366.645,96 €

16-18/12/2013

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

70.475

7.011.910.241,98 €

6/3/2014

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

5.194

297.206.971,39 €

7/4/2014

ΟΓΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

25.566

187.633.047,66 €

11/4/2014

ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

13

31.572.516,27 €

29/4/2014

ΟΓΑ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

392

9.507.154,03 €

29/4/2014

ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

19

2.359.608,77 €

20/6/2014

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

3.717

200.097.427,05 €

10/7/2014

ΕΤΑΑ - ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

202

11.371.300,22 €

10/7/2014

ΕΤΑΑ - ΤΕΑΔ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

189

2.679.386,73 €

15/7/2014
16/7/2014

ΟΑΕΕ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

92.992
2.926

2.094.667.155,17 €
96.492.148,25 €

30/7/2014

ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

24

9.987.797,47 €

31/7/2014

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

42

2.667.942,47 €

16/9/2014

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

24

2.034.096,40 €

24/9/2014

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

11

541.903,15 €

30/9/2014

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

5.372

123.895.592,48 €

15/10/2014

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

30

1.140.239,34 €

16/10/2014

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

46

292.631,41 €

20/10/2014

ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

7

1.685.160,77 €

23/10/2014

ΟΓΑ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

51

460.987,43 €

24/10/2014

ΟΓΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

3.783

21.737.996,78 €

30/10/2014

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

240

12.397.687,41 €

30/10/2014

ΕΤΑΑ – ΤΕΑΔ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

186

2.705.923,65 €

30/10/2014

ΕΤΑΑ – ΤΥΔΘ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

6

86.164,16 €

30/10/2014

ΕΤΑΑ – ΤΥΔΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

5

149.527,54 €
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30/10/2014

ΕΤΑΑ – ΤΥΔΠ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

1

7.272,23 €

31/10/2014

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

20

3.518.550,87 €

10/11/2014

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

4

25.349,47 €

13/11/2014

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

9

1.313.129,17 €

14/11/2014

ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

2

41.898,23 €

26/11/2014

OAEE

37.538

1.848.923.724,28 €

28/11/2014

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

4.188

117.211.902,43 €

2/12/2014

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

6

41.449,93 €

2/12/2014

ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

1

1.108.483,92 €

17/12/2014

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

36

1.837.204,42 €

17/12/2014

ΕΤΑΑ – ΤΕΑΔ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

32

506.923,23 €

23/12/2014

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1.969

57.586.756,23 €

7/1/2015

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

16

327.067,28 €

2/2/2015

ΕΤΑΑ – ΤΑΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

5

220.410,71 €

2/2/2015

ΕΤΑΑ – ΤΥΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

5

66.919,91 €

18/2/2015

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

20

1.088.509,87 €

26/2/2015

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1.605

58.937.473,12 €

27/2/2015

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

2.046

25.703.632,68 €

18/3/2015

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

7

423.297,78 €

30/3/2015

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

2.996

71.620.511,14 €

8/4/2015

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

11

609.196,10

16/4/2015

ΕΤΑΑ – ΤΕΑΔ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

1

578,12

16/4/2015

ΕΤΑΑ – ΤΑΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

2

80.306,34

16/4/2015

ΕΤΑΑ – ΤΥΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

2

29.215,79

20/4/2015

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

72

3.042.475,42

27/4/2015

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

5

192.211,62

30/4/2015

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

1

276.161,75

7/5/2015

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

3

128.348,40

7/5/2015

ΕΤΑΑ – ΤΕΑΔ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

2

33.385,28

20/5/2015

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

4

116.863,90

21/5/2015

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

3

17.966,06

22/5/2015

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

12

72.875,66

3/6/2015

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

2.218

76.724.756,23

4/6/2015

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

3

298.665,53

4/6/2015

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

4

133.568,58

22/6/2015

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

4

124.798,64

8/7/2015

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

1

52.226,01

13/7/2015

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

5

31.801,72

10/9/2015

ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ)

3

137.918,92

275.857

12.912.510.936,21 €

ΣΥΝΟΛΟ
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1.2. Στοιχεία τρέχοντος υπολοίπου οφειλών
Στο τέλος Σεπτεμβρίου το συνολικό ποσό των 12.912.510.936,21€ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο
Κ.Ε.Α.Ο., είχε διαμορφωθεί στα 14.891.161.013,68€ (τρέχον υπόλοιπο).
Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά καθώς οι οφειλές, είτε επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη,
είτε μειώνονται από τμηματικές καταβολές, είτε εξοφλούνται.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά εύρος οφειλής, όπως έχει
διαμορφωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Εύρος Οφειλής (€)
0 - 15.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΛΗΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΕΥΡΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
(ΤΡΕΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 30/9/2015)
Αριθμός
Κύρια Οφειλή (€)
Πρόσθετα Τέλη (€)
Οφειλετών
107.105
879.756.436
119.538.521

Συνολικές Οφειλές (€)
999.294.957

15.000 - 30.000

57.923

921.239.917

206.894.025

1.128.133.942

30.000 - 50.000

29.162

1.014.864.872

215.945.183

1.230.810.055

50.000 - 100.000

51.562

3.003.884.502

481.238.115

3.485.122.617

100.000 - 150.000

10.613

999.866.642

277.869.103

1.277.735.745

150.000 - 200.000

3.550

419.744.995

186.844.015

606.589.010

200.000 - 500.000

5.407

1.038.977.983

599.356.969

1.638.334.953

500.000 - 1.000.000

1.664

709.664.507

432.849.963

1.142.514.471

995

2.053.065.250

1.329.560.014

3.382.625.264

267.981

11.041.065.105

3.850.095.909

14.891.161.014

1.000.000 Σύνολο

Από τον πίνακα διακρίνεται ότι:


υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 107.105 οφειλέτες
(περίπου 40% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 € ο καθένας.



μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλής αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες (995 οφειλέτες συγκεντρώνουν
το 23% του υπόλοιπου οφειλών)

Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στα διαγράμματα που ακολουθούν:
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Διάγραμμα 1 : Αριθμός Οφειλετών ανά Εύρος Οφειλής (€)

Διάγραμμα 2 : Συνολικές Οφειλές ανά Εύρος Οφειλής (€)
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1.3. Παλαιότητα οφειλών
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται στοιχεία σχετικά με την παλαιότητα των οφειλών που έχουν διαβιβαστεί
στο Κ.Ε.Α.Ο.
Συγκεκριμένα, ο πίνακας απεικονίζει δύο ομάδες οφειλετών. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που
δημιούργησαν για πρώτη φορά οφειλές πριν από το 2009 και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες
που δημιούργησαν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 και μετά.
Από τον πίνακα προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 14.891.161.014 €, το 18,56% (ποσό 2.763.473.446
€) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη
φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 81,44% (ποσό 12.127.687.568 €) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που
ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΟΦΕΙΛΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΤΟΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΦΕΙΛΩΝ

ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΦΚΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015 (€)
ΟΦΕΙΛΕΣ
από το 2009 και
πριν

ΟΦΕΙΛΕΣ
το 2010

ΟΦΕΙΛΕΣ
το 2011

7.674.475.507

1.211.722.780

1.004.560.308

807.103.000

656.162.053

570.159.894

203.504.026

12.127.687.568

2010

-

171.228.941

246.103.917

176.937.795

132.503.561

124.172.174

35.880.409

886.826.798

2011

-

-

179.825.365

253.869.658

193.663.111

182.616.576

52.396.190

862.370.902

2012

-

-

-

176.160.708

197.987.569

185.046.802

50.175.355

609.370.434

2013

-

-

-

-

62.916.425

126.619.002

34.574.459

224.109.887

2014

-

-

-

-

-

94.298.621

50.021.139

144.319.760

2015

-

-

-

-

-

-

36.475.665

36.475.665

171.228.941

425.929.283

606.968.162

587.070.667

712.753.175

259.523.218

2.763.473.446

1.382.951.722

1.430.489.591

1.414.071.162

1.243.232.720

1.282.913.070

463.027.243

14.891.161.014

2009 και
παλαιότερα

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

7.674.475.507
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ΟΦΕΙΛΕΣ
το 2012

ΟΦΕΙΛΕΣ
το 2013

ΟΦΕΙΛΕΣ
το 2014

ΟΦΕΙΛΕΣ
το 2015

ΣΥΝΟΛΟ
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1.4. Ανάλυση και αξιολόγηση των οφειλετών - δράσεις εντοπισμού αδυναμιών του συστήματος
εισπράξεων
Στο Κ.Ε.Α.Ο. εξασφαλίζεται η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών. Στο πλαίσιο αυτό, το Κ.Ε.Α.Ο.
προέβαλε την πραγματική διάσταση του προβλήματος της εισφοροδιαφυγής, εντοπίζοντας περιπτώσεις
οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών με μεθόδους που
συνδυαζόμενες, πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της απάτης, ανεξάρτητα από την
ποινική ευθύνη για τα αδικήματα του Α.Ν. 86/67 (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Για τις
περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές και παράλληλα διαβιβάζονται φάκελοι στην Αρχή
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης
της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του Ν.
3691/2008) προκειμένου να εντοπιστούν οι πραγματικά υπεύθυνοι που ωφελούνται από την
παράνομη δραστηριότητα και να προβούν σε άμεση τακτοποίηση των οφειλόμενων. Στο πλαίσιο
της δράσης αυτής έχουν ήδη διαβιβαστεί στην συγκεκριμένη Αρχή οφειλές ύψους 230.000.000 €.
Έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε επιχειρήσεις εταιρικής μορφής κεφαλαιουχικού χαρακτήρα,
κυρίως μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.), που καταστρατηγούν τις
διατάξεις της νομοθεσίας περί ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται από τα νομικά αυτά πρόσωπα. Οι τρόποι με τους οποίους
εκδηλώνεται στην πράξη το φαινόμενο αυτό ποικίλλουν. Οι συνηθέστεροι είναι οι εξής:
1. Δημιουργία οφειλών από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες
χωρίς προσωπική περιουσία, τα δε περιουσιακά στοιχεία που αυτοί ή άλλες επιχειρήσεις τους
διέθεταν στο παρελθόν έχουν διοχετευθεί σε τρίτους.
2. Δημιουργία οφειλών από εταιρείες χωρίς περιουσιακά στοιχεία με εικονικούς υπεύθυνους, που
δηλώνουν σαν έδρα κάποιο λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, εμφανίζουν πολλά παραρτήματα,
ασφαλίζουν προσωπικό άλλων επιχειρήσεων και στο τέλος πτωχεύουν.
3. Δημιουργία οφειλών από εταιρείες με διαχειριστές, μέλη ή Διευθύνοντες Σύμβουλους πρόσωπα χωρίς
περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα κατά των οποίων δεν έχει νόημα η λήψη αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης. Τέτοια πρόσωπα είναι συνήθως:
α) Υπερήλικοι, συνηθέστερα γονείς ή στενοί συγγενείς του επιχειρηματία, καθώς και άτομα πολύ
νεαρής ηλικίας,
β) Οικονομικοί μετανάστες/αλλοδαποί, με κατοικία την έδρα της εταιρείας,
γ) Κάτοικοι εξωτερικού χωρίς περιουσία στην Ελλάδα,
δ) Υπάλληλοι της επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία/ προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή
τους σε θέσεις ευθύνης.
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4. Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο εργασιών και τον ίδιο διακριτικό
τίτλο με επιχείρηση που δημιούργησε οφειλές και κατόπιν έπαψε να υποβάλλει ΑΠΔ. Στη νέα αυτή
επιχείρηση ασφαλίζεται και το προσωπικό της παλιάς.
5. Δημιουργία οφειλών μεγάλου ύψους

από επιχειρήσεις (συνηθέστερα εταιρείες

φύλαξης ή

καθαριότητας), που αναλαμβάνουν έργα σαν υπεργολάβοι και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στον
αριθμό των εργαζομένων. Πολλές φορές στις εταιρείες αυτές ασφαλίζεται και το προσωπικό του
πραγματικού ανάδοχου του έργου.
Οι παραπάνω «πατέντες» εισφοροδιαφυγής έχουν χρησιμοποιηθεί από δεκάδες επιχειρήσεις που μέχρι
σήμερα έχει εντοπίσει το Κ.Ε.Α.Ο. Οι εταιρείες που έχουν εντοπιστεί δραστηριοποιούνται στους τομείς
τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγίας-κέντρα διασκέδασης, παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας
κλπ. και οι σχετικές οφειλές τους ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων, άμεσης προτεραιότητας ζήτημα είναι ο ασφαλής
εντοπισμός των εικονικών υπευθύνων για τον

καταλογισμό

των εισφορών στους πράγματι

ωφελούμενους από την παράνομη δραστηριότητα. Τα πρόσωπα αυτά είναι που έχουν την υποχρέωση
αλλά και την οικονομική δυνατότητα να αποκαταστήσουν τη ζημία των ασφαλιστικών οργανισμών που
προκλήθηκε από τη δραστηριότητά τους.
Επιπρόσθετα, στο Κ.Ε.Α.Ο. εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι
οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου χρησιμοποιείται συστηματικά το μέτρο της αναστολής
της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ, μέτρο που δείχνει ιδιαίτερα αποδοτικό από τα στοιχεία που
βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας μας. Συγκεκριμένα έχει εφαρμοστεί σε 274 επιχειρήσεις
υψηλού δείκτη αφερεγγυότητας τους τελευταίους μήνες και ήδη οι 53 από αυτές προέβησαν σε
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Παράλληλα, μέσα από το συγκεκριμένο μέτρο έχει
επιτευχθεί η συγκέντρωση φορολογικών στοιχείων των υπευθύνων των εν λόγω επιχειρήσεων, γεγονός
που παρέχει τη δυνατότητα λήψης στοχευμένων και άρα πιο αποτελεσματικών αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης.
Ο δείκτης αφερεγγυότητας μιας κοινής επιχείρησης οφειλέτη Κ.Ε.Α.Ο., προκύπτει από στοιχεία που
αφορούν:
 στην υποβολή ΑΠΔ χωρίς την καταβολή εισφορών
 στο είδος της επιχείρησης (επιχειρήσεις καθαριότητας, φύλαξης, εκπαιδευτικοί όμιλοι, κέντρα
αισθητικής)
 στο αν πρόκειται για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας
 στα χαρακτηριστικά των υπευθύνων (π.χ. υπέργηροι, αλλοδαποί, απασχολούμενοι των επιχειρήσεων
ως υπεύθυνοι)
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 στη νομική μορφή των επιχειρήσεων (μονοπρόσωπες, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
 στο αν οι ειδικότητες των απασχολουμένων στην επιχείρηση είναι άσχετες με τις δραστηριότητες της
επιχείρησης (ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση επιχείρησης με δραστηριότητα “καθαρισμοί” με
απασχολούμενους μάγειρες, νοσοκόμους και νηπιαγωγούς)
 στην όλη συμπεριφορά της επιχείρησης

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)

15

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Για τη διαχείριση των οφειλών εφαρμόζονται ενιαίες διαδικασίες για τους οφειλέτες όλων των Φ.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α.).
2.1 Ενημέρωση του οφειλέτη
 Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Πρόσκληση για τακτοποίηση
οφειλών»
 Στον οφειλέτη που δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών (εξόφληση ή
διακανονισμό) αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία
ενημερώνεται ότι αν δεν ανταποκριθεί σε 20 ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής
είσπραξης.
 Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (π.χ. εργοδότες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υποβάλλουν Α.Π.Δ., οφειλέτες των Φ.Κ.Α.
που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς οφειλέτες) οι προσκλήσεις και
οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται και ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς
τους οφειλέτες και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Στους υπόλοιπους
οφειλέτες η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή.
 Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 από το Κ.Ε.Α.Ο. είχαν αποσταλεί 256.764 Ατομικές Ειδοποιήσεις
σε οφειλέτες Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. και Ε.Τ.Α.Α.
2.2 Διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων
 Εντοπισμός οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν μέτρα
Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από
την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους.
 Αξιολόγηση – Δημιουργία προφίλ οφειλέτη
Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του
καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της
Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός
εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής.

Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη

είναι:
o το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου
o η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή
ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)

οφειλής ενισχύουν το προφίλ της
16

αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο
χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.
o η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό
σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική
κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
Πλήθος Ατομικών ειδοποιήσεων (β' ειδοποιήσεις)

256.764

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Συνολικό ποσό οφειλών για τα οποία ελήφθησαν Αναγκαστικά Μέτρα
Συνολικό ποσό οφειλών των οφειλετών που απώλεσαν ρύθμιση (πάγια, νέας αρχής,
Ν.4152/14, Ν. 4305/15) για τα οποία ελήφθησαν Αναγκαστικά Μέτρα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αριθμός ρυθμίσεων (ενεργές, ολοκληρωμένες και απολεσθείσες)
Ποσό ρυθμισμένων οφειλών

8.638.964.592 €
779.329.927 €
129.873
4.908.542.934 €

Με την υπ. αριθμ. 49214/21-7-2015 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών αποφασίστηκε η αναστολή των
λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης παρατάθηκε αρχικά
έως 30/9/2015 και στην συνέχεια έως 31/10/2015 με τις υπ. αρίθμ. 57384/31−8−2015 και 70905/299-2015 κοινές υπουργικές αποφάσεις αντίστοιχα.

2.3 Χαρακτηρισμός οφειλών ως προς την εισπραξιμότητα
Ο διαχωρισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης είναι το
αποτέλεσμα της αξιολόγησης της θεωρητικής εισπραξιμότητας των οφειλών και γίνεται με σκοπό να
διαχωριστούν βάσει προκαθορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων α) οι οφειλές που είναι θεωρητικά
εισπράξιμες, για τις οποίες θα πρέπει να επιδιωχθεί άμεσα η είσπραξη και β) οι οφειλές που είναι
ανεπίδεκτες είσπραξης και η επιδίωξη της είσπραξής τους δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα, δηλαδή που
οδηγεί σε άσκοπη κατασπατάληση υλικών και ανθρώπινων πόρων. Οφειλές με χαμηλό, ίσως και
μηδενικό βαθμό εισπραξιμότητας, όπως αυτές που αφορούν επιχειρήσεις με διακοπή δραστηριότητας
προ πολλών ετών (πχ επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει, που βρίσκονται σε αδράνεια, που έχουν
ληφθεί σε βάρος τους αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, από οφειλέτες που έχουν
αποβιώσει κλπ.) διαχωρίζονται και χωρίς να διαγράφονται δεν επιδιώκεται άμεσα η είσπραξή τους.
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Όσον αφορά τον διαχωρισμό των ανείσπρακτων οφειλών, με την Φ.80000/32195/364/8.11.2013 (ΦΕΚ
Β΄2935) απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διαχωρισμός άμεσα
εισπράξιμων και επισφαλών οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών»
προσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις με τη συνδρομή των οποίων κάποιες από τις οφειλές που έχουν
βεβαιωθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης και να εγγραφούν στο
ειδικό προς το σκοπό αυτό βιβλίο που τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο.
Από τη Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του Κ.Ε.Α.Ο. καθορίστηκε η διαδικασία
διαχωρισμού των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών και δόθηκαν οι κατευθύνσεις στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους. Τα βήματα της εν λόγω
διαδικασίας είχαν καταγραφεί στην 2η τριμηνιαία έκθεση προόδου του Κ.Ε.Α.Ο. (με περίοδο αναφοράς
Απρίλιο – Ιούνιο 2015).
Στην παρούσα φάση είναι υπό επεξεργασία και αξιολόγηση οφειλές που χαρακτηρίζονται ως μη άμεσα
εισπράξιμες και περιλαμβάνουν:
A. Οφειλέτες που εμφανίζονται στο μητρώο να είναι σε οριστική διακοπή, πτώχευση ή
εκκαθάριση
B. Οφειλέτες (κοινές επιχειρήσεις, οικοδομοτεχνικά έργα, οφειλέτες ΟΑΕΕ, ειδικές κατηγορίες,
εργοδότες ΟΓΑ, άλλες περιπτώσεις καταλογισμένων οφειλών) με οφειλές μέχρι και το 2003.
Επίσης, οι οφειλέτες αυτοί δεν έχουν υποβάλλει ΑΠΔ μετά το 2003.
Οι οφειλέτες των παραπάνω κατηγοριών Α και Β έχουν προωθηθεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες
Κ.Ε.Α.Ο. για έλεγχο. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες οι
περιπτώσεις 1.158 οφειλετών με συνολικές οφειλές ύψους 75.824.843,37€.
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τα Περιφερειακά ΚΕΑΟ ως προς τη δυνατότητα είσπραξης της
οφειλής, όπως αποτυπώνεται στις εκθέσεις ελέγχου, καθώς και από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε
μέχρι σήμερα κεντρικά διαπιστώθηκε ότι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων
είσπραξης συντρέχουν για 257 περιπτώσεις οφειλετών με συνολικές οφειλές ύψους 27.736.545,99 €.

2.4 Στοιχεία ρυθμίσεων
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 μεγάλος αριθμός οφειλετών προχώρησε σε διακανονισμό των οφειλών
τους αξιοποιώντας τις διατάξεις του Ν.4305/2014. Από τις 26 Μαρτίου 2015 τέθηκε σε ισχύ η νέα
ευνοϊκή ρύθμιση του Ν. 4321/2015, η οποία έδινε στους οφειλέτες η δυνατότητα διακανονισμού των
οφειλών με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και σε αριθμό δόσεων που οι ίδιοι θα επιλέξουν, απολαμβάνοντας
σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την
πλήρη απαλλαγή. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση έληξε στις 31/7/2015.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)

18

Μεγάλος αριθμός οφειλετών επωφελήθηκαν των ευνοϊκών όρων της ρύθμισης του Ν.4321/2015 και
προχώρησαν σε διακανονισμό των οφειλών τους.
Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο 2015 δόθηκε στους οφειλέτες η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών σε
καθεστώς ρύθμισης μέσω διαδικτύου και πληρωμής οφειλών μέσω του διατραπεζικού συστήματος
ΔΙΑΣ, χωρίς να απαιτείται η προσέλευση των οφειλετών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.1
Συνολικά έχουν εκδοθεί 44.669 αποφάσεις ρύθμισης Ν.4321/2015 οι οποίες αφορούσαν αιτήσεις που
υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ρύθμιση οφειλών».
Στον πίνακα 6 που ακολουθεί δίνονται τα τρέχοντα στοιχεία ρυθμίσεων του Ν.4305/2014 και του
Ν.4321/2015 συγκεντρωτικά για τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους οφειλέτες που έχουν διαβιβαστεί
στο Κ.Ε.Α.Ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ν. 4305/2014 & Ν. 4321/2015
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ Κ.Ε.Α.Ο
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

Ν. 4305/2014
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ

Ν. 4321/2015
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

11.757

146.320.478 €

85.749

2.471.024.486 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

11.865

42.421.500 €

17.295

76.920.757 €

ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

30.983

941.302.120 €

30.259

1.155.572.429 €

ΣΥΝΟΛΟ

54.605

1.130.044.098 €

133.303

3.703.517.671 €

Σημειώνεται ότι από τους 30.259 οφειλέτες που απώλεσαν την ρύθμιση του Ν.4321/2015, οι 359 δεν
είναι σήμερα οφειλέτες, ενώ 1.508 έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση.
Από τους 30.259 οφειλέτες, οι 20.936 είναι οφειλέτες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εντός και εκτός Κ.Ε.Α.Ο.) με συνολικό
οφειλόμενο ποσό 1.054.821.962€. Από αυτούς, οι 19.680 (ποσοστό 94%) έχουν οφειλές κάτω των
150.000€ ο καθένας και συνολικές οφειλές 404.412.426€. Το υπόλοιπο 6%, δηλαδή οφειλέτες με οφειλή
άνω των 150.000€ συγκεντρώνουν το 62% της συνολικής αρρύθμιστης πλέον οφειλής (650.409.536€).
Συμπεραίνεται, επομένως, ότι οι μεγαλύτερες απώλειες στις εισπράξεις δόσεων του Ν.4321/15
προέρχονται από μικρό αριθμό μεγαλοοφειλετών που απώλεσαν τη ρύθμισή τους.

1

Εκτός των υπηρεσιών αυτών, στο διαδίκτυο έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Ηλεκτρονική
ενημέρωση οφειλέτη», «Πίνακας χρεών οφειλέτη», «Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη» και «Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης»,
παρέχοντας ένα σύγχρονο περιβάλλον επικοινωνίας και συναλλαγής με τους οφειλέτες.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)
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Η κατανομή των ρυθμίσεων του Ν.4321/2015 ανά αριθμό δόσεων δίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:
Διάγραμμα 3 : Επιλογή αριθμού δόσεων ρύθμισης Ν.4321/2015
(οφειλέτες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Κ.Ε.Α.Ο.)

Πλήθος ρυθμίσεων
Αριθμός Δόσεων
1 δόση
2 ως 36 δόσεις
37 ως 50 δόσεις
51 ως 72 δόσεις
73 ως 100 δόσεις
101 ως 150 δόσεις
Σύνολο

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)

15.530
26.969
7.554
9.023
74.084
143
133.303

Ποσοστό
11,65%
20,23%
5,67%
6,77%
55,58%
0,11%
100,00%
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Για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., τα στοιχεία των ρυθμίσεων δίνονται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Κ.Ε.Α.Ο
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

Ν. 4305/2014
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ

Ν. 4321/2015
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
(Ν. 4152/2013)
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

6.395

100.327.426 €

53.520

1.890.974.127 €

1.169

54.376.925 €

1.215

49.526.050 €

62.299

2.095.204.528 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.841

25.241.760 €

2.220

54.710.380 €

816

21.081.835 €

1.901

19.220.978 €

6.778

120.254.953 €

ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

20.887

753.204.462 €

18.948

989.485.865 €

5.867

460.074.201 €

15.094

490.318.925 €

60.796

2.693.083.453 €

ΣΥΝΟΛΟ

29.123

878.773.648 €

74.688

2.935.170.372 €

7.852

535.532.961 €

18.210

559.065.954 €

129.873

4.908.542.934 €
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Με την έναρξη της ρύθμισης του Ν.4321/2015 στο τέλος Μαρτίου 2015 παρατηρήθηκε μια σταδιακή
μείωση του αριθμού των ενεργών ρυθμίσεων των Ν.4152/2013 και Ν.4305/2014. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι πολλοί οφειλέτες απώλεσαν προηγούμενες ρυθμίσεις που διατηρούσαν προκειμένου να
ενταχθούν στην ευνοϊκότερη ρύθμιση των 100 δόσεων. Με την λήξη της προθεσμίας ένταξης στην
ρύθμιση του Ν.4321/2015 τον Ιούλιο 2015 υπάρχει σταδιακή ένταξη περισσότερων οφειλετών στην πάγια
ρύθμιση. Πιο συγκεκριμένα, από τους 18.948 οφειλέτες του ΚΕΑΟ που απώλεσαν τη ρύθμιση του
Ν.4321/2015 οι 427 έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση.
Παράλληλα, η σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού των ενεργών ρυθμίσεων από τον Απρίλιο του
2015 καταδεικνύει το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. οι οποίοι δεν διατηρούσαν καμία
ρύθμιση τους προηγούμενους μήνες εντάχθηκαν στη ρύθμιση του Ν.4321/2015.
Το 83,57% των οφειλετών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων επέλεξαν σχήμα ρύθμισης με 73
έως 100 δόσεις, ενώ το 2,52% επέλεξε την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής τους.
Τα παραπάνω αποτυπώνονται στα διαγράμματα που ακολουθούν.
Διάγραμμα 4 : Επιλογή αριθμού δόσεων ρύθμισης Ν.4321/2015
(οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.)

Πλήθος ρυθμίσεων
Αριθμός Δόσεων
1 δόση
2 ως 36 δόσεις
37 ως 50 δόσεις
51 ως 72 δόσεις
73 ως 100 δόσεις
101 ως 150 δόσεις
Σύνολο

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)

1.883
3.808
2.557
3.925
62.416
99
74.688

Ποσοστό
2,52%
5,10%
3,42%
5,26%
83,57%
0,13%
100,00%
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Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα στοιχεία ρυθμίσεων (πλήθος ενεργών ρυθμίσεων,
ρυθμισμένο ποσό και εισπράξεις) για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., ανά τύπο
ρύθμισης και ανά ΦΚΑ.

Διάγραμμα 5 : Πλήθος ενεργών ρυθμίσεων ανά τύπο ρύθμισης
(οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.)

Διάγραμμα 6 : Πλήθος ενεργών ρυθμίσεων ανά ΦΚΑ
(οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.)
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Διάγραμμα 7 : Ρυθμισμένο ποσό ανά τύπο ρύθμισης
(οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.)

Διάγραμμα 8 : Ρυθμισμένο ποσό ανά ΦΚΑ
(οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.)

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)
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Διάγραμμα 9 : Εισπράξεις ανά τύπο ρύθμισης
(οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.)
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2.5 Άλλες ενέργειες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Κ.Ε.Α.Ο.
Πέραν των ανωτέρω, με στόχο τον περιορισμό της απώλειας των ασφαλιστικών εσόδων γενικά, αλλά κι
εξορθολογισμού, εκσυγχρονισμού κι επιτάχυνσης των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης, σε ότι
αφορά την ειδική κατηγορία οφειλετών οι οποίοι έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στο θεσμό της
ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ των άρ. 99-106ια΄ του Πτωχευτικού Κώδικα
(Ν.3588/2007 όπως ισχύει), η Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης του
Κ.Ε.Α.Ο. προχώρησε στις ακόλουθες επί μέρους ενέργειες:


Κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Συγκεντρώθηκε το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει το θεσμό
της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, ο οποίος εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με το
άρ. 12 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-2011) αντικαθιστώντας τον προϊσχύοντα θεσμό της
διαδικασίας συνδιαλλαγής κι έκτοτε έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις των αρ. 234 του Ν.
4072/2012, 101 του Ν. 4316/2014 και 2 του Ν. 4336/2015.



Τυποποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των σχετικών υποθέσεων. Για την ανάγκη
τυποποίησης των διαδικασιών οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές
Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. έγινε:
o προσδιορισμός του εννοιολογικού περιεχομένου των κυριότερων νομικών/δικαστικών
όρων, διαδικασιών και πράξεων,
o συστηματική καταγραφή των ενεργειών των εμπλεκομένων στην εν λόγω διαδικασία
μερών (οφειλέτης, πιστωτές, μεσολαβητής, αρμόδιο δικαστήριο κλπ) ανά στάδιο αυτής,
από το αρχικό στάδιο της κατάθεσης από τον οφειλέτη στο αρμόδιο δικαστήριο της
αίτησης υπαγωγής μέχρι και το τελικό στάδιο της επικύρωσης από το αρμόδιο
δικαστήριο της επιτευχθείσας συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ του οφειλέτη και της
πλειοψηφίας των πιστωτών και
o επισήμανση των «παγίδων» κατά την επιδίωξη της αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών
των υπαχθέντων στην εν λόγω διαδικασία οφειλετών, λόγω της συχνά παρεχόμενης από
το αρμόδιο δικαστήριο αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των
αιτούντων οφειλετών.



Παροχή οδηγιών προς τις 21 Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. Σε συνεργασία με τη Δ/νση
Διακανονισμού Οφειλών Κ.Ε.Α.Ο., το παραγόμενο αποτέλεσμα των παραπάνω δύο ενεργειών
ενσωματώθηκε στην εγκύκλιο 25/2015.



Εκπαίδευση των 21 Περιφερειακών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. Οργάνωση και διεξαγωγή διήμερου
θεματικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (15-16 Σεπτεμβρίου 2015) προς τους υπαλλήλους και
προϊσταμένους Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΚΕΑΟ.
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
3.1. Συνολικές εισπράξεις έως και τον Σεπτέμβριο του 2015
Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έως και τον Σεπτέμβριο του
2015 ανέρχεται στο ποσό των 829.676.521€. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 59% των συνολικών εισπράξεων,
προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 41% εισπράχθηκε από
καταβολές εκτός ρυθμίσεων, όπως φαίνεται στα στοιχεία που δίνονται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Ε.Α.Ο. (ΕΩΣ 30/9/2015)
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΚΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

428.544.892 €

319.690.794 €

748.235.686 €

90,18%

53.490.004 €

17.366.662 €

70.856.666 €

8,54%

ΟΓΑ

6.594.170 €

2.077.197 €

8.671.367 €

1,05%

ΕΤΑΑ

1.440.435 €

472.367 €

1.912.803 €

0,23%

Εισπραχθέν ποσό από ρυθμίσεις

490.069.501 €

59,07%

Εισπραχθέν ποσό εκτός ρύθμισης

339.607.020 €

40,93%

ΟΑΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ

829.676.521 €

Διάγραμμα 10: Συνολικές εισπράξεις ΚΕΑΟ (εντός και εκτός ρύθμισης)
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Διάγραμμα 11: Συνολικές εισπράξεις ΚΕΑΟ ανά φορέα (εντός και εκτός ρύθμισης)

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΟΓΑ

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)

ΟΑΕΕ

ΕΤΑΑ
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Διάγραμμα 12: Μηνιαίες Εισπράξεις (Σύνολο – Εντός Ρυθμίσεων – Εκτός Ρυθμίσεων)

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)
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3.2. Εισπράξεις τριμήνου Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2015
Οι συνολικές εισπράξεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015 ανέρχονται σε 159.207.472€, με ποσοστό 64%
να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 36% από
καταβολές εκτός ρύθμισης. Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά κατά τους προηγούμενους μήνες ήταν:
Απρίλιος 2015: 67% από ρυθμίσεις και 33% εκτός ρύθμισης
Μάιος 2015: 41% από ρυθμίσεις και 59% εκτός ρύθμισης
Ιούνιος 2015: 68% από ρυθμίσεις και 32% εκτός ρύθμισης
Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι εισπράξεις σε ποσό από ρυθμίσεις και σε ποσό
εκτός ρύθμισης, καθώς και οι εισπράξεις ανά ΦΚΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Εισπραχθέν ποσό από ρυθμίσεις

101.113.357 €

Ρύθμιση Ν. 4321/2015

82.931.245 €

Ρύθμιση Ν. 4305/2014

5.093.582 €

Νέας Αρχής
Πάγια Ρύθμιση
Παλαιές ρυθμίσεις
Εισπραχθέν ποσό εκτός ρύθμισης
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ

961.848 €
10.961.881 €
1.164.801 €
58.094.115 €
159.207.472 €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ
Ν.4321/2015

ΡΥΘΜΙΣΗ
Ν.4305/2014

ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ
ΑΡΧΗΣ

ΠΑΓΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΛΑΙΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΚΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κύρια Οφειλή

45.103.734 €

2.359.316 €

622.542 €

9.733.374 €

926.561 €

52.184.632 €

Πρόσθετα Τέλη

20.882.182 €

823.510 €

222.450 €

846.198 €

238.239 €

3.635.994 €

Κύρια Οφειλή

13.621.254 €

1.394.782 €

46.261 €

330.502 €

0€

2.033.814 €

Πρόσθετα Τέλη

1.616.121 €

160.266 €

5.380 €

22.739 €

0€

25.519 €

Κύρια Οφειλή

1.150.047 €

282.335 €

56.965 €

28.093 €

0€

197.192 €

Πρόσθετα Τέλη

116.569 €

42.812 €

8.252 €

974 €

0€

0€

Κύρια Οφειλή

357.355 €

20.138 €

0€

0€

0€

13.709 €

Πρόσθετα Τέλη

83.984 €

10.423 €

0€

0€

0€

3.255 €

ΣΥΝΟΛΑ

82.931.245 €

5.093.582 €

961.848 €

10.961.881 €

1.164.801 €

58.094.115 €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΦΟΡΕΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

137.578.733 €

86,41%

19.256.638 €

12,10%

1.883.239 €

1,18%

488.863 €

0,31%

159.207.472 €
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4. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
Στο Κ.Ε.Α.Ο. γίνεται διαρκής προσπάθεια για την ενίσχυση του μηχανισμού είσπραξης των ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών οφειλών. Έχουν δρομολογηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:


Διασύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ. για την άντληση στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών



Έναρξη εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, έχοντας ως βάση την υφιστάμενη
διαδικασία που εφαρμόζεται από τις Δ.Ο.Υ.



Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρειες, αρμόδια Υπουργεία κλπ.) για έλεγχο της νόμιμης
λειτουργίας επιχειρήσεων που δημιουργούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.



Υλοποίηση Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνου (Risk Analysis), το οποίο θα επεξεργάζεται δεδομένα από
το ΟΠΣ-ΙΚΑ και θα υποστηρίζει το Κ.Ε.Α.Ο. στην ανάλυση των προφίλ οφειλετών, στον εντοπισμό των
περιπτώσεων παραβατικότητας, στον διαχωρισμό των άμεσα εισπράξιμων οφειλών, στην
καθοδήγηση των Υπηρεσιών των Κ.Ε.Α.Ο. στη λήψη κατάλληλων εισπρακτικών μέτρων κλπ.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)
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