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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ    
 

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 101 

του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23.7.2013) με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων 

ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Το K.E.A.O. επιδιώκει την ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών προς τον  

e-Ε.Φ.Κ.Α., με στόχο να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων του.  

Παράλληλα το Κ.Ε.Α.Ο. επιδιώκει τον εντοπισμό  και την  καταπολέμηση διαχρονικών παθογενειών 

του συστήματος είσπραξης και τη 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.  

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω του Κ.Ε.Α.Ο.: 

 Συστηματοποιείται η διαδικασία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θεσπίζεται ένας 

ενιαίος μηχανισμός είσπραξης για όλες τις ασφαλιστικές οφειλές που έχουν ενταχθεί στο 

Κ.Ε.Α.Ο.  

 Επιδιώκεται η διαχωρισμός των άμεσα εισπράξιμων και των ανεπίδεκτων είσπραξης 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 Α.Α.Δ.Ε., 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.  
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 Σχεδιάζονται και υλοποιούνται νέες σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την πληροφόρηση 

των οφειλετών και την υποστήριξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Με τη δημιουργία του ΕΦΚΑ,  το  Κ.Ε.Α.Ο. από 1.1.2017 μεταφέρθηκε σε αυτόν με οικονομική και 

λογιστική αυτοτέλεια και με την ίδια οργανωτική δομή και προσωπικό και εποπτεύεται από το 

Διοικητή του e-ΕΦΚΑ. Εξακολουθεί δε να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη 

νομοθεσία που το διέπει και λειτουργεί  σύμφωνα με αυτή. 

Στο Προεδρικό Διάταγμα για τον νέο Οργανισμό του e-ΕΦΚΑ, προβλέπονται αλλαγές στην 

οργανωτική δομή του Κ.Ε.Α.Ο., με τη  δημιουργία 7 νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων Κ.Ε.Α.Ο.   

και 10 Αποκεντρωμένων Τμημάτων στις ίδιες περιοχές που λειτουργούσαν τα Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο.   

στα υποκαταστήματα μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, ενώ παραμένουν και οι 4 Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Κ.Ε.Α.Ο. επιπέδου Διεύθυνσης, που λειτουργούσαν στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. 

Μετά την πραγματοποίηση των οργανωτικών μεταβολών, η νέα οργανωτική δομή του Κ.Ε.Α.Ο.  

όσον αφορά τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, θα περιλαμβάνει 11 Περιφερειακές Διευθύνσεις και 10 

Αποκεντρωμένα Τμήματα. Με το νέο οργανισμό διαφοροποιείται και η εσωτερική διάρθρωση των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων σε σχέση με αυτήν που προβλεπόταν μέχρι σήμερα για τις 4 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. επιπέδου Διεύθυνσης.  

Η νέα εσωτερική διάρθρωση αποσκοπεί στην ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης του μεγάλου 

πλήθους οφειλετών που έχουν μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., επικεντρώνεται στον οφειλέτη και όχι στις 

διαδικασίες και επιδιώκει διαφοροποιημένη διαχείριση των οφειλετών ανάλογα με το ύψος της 

οφειλής. Η υλοποίηση των νέων οργανωτικών αλλαγών στο Κ.Ε.Α.Ο. έχει ξεκινήσει και 

πραγματοποιείται σταδιακά, αφού προηγηθεί η έκδοση υπουργικής απόφασης για την έναρξη 

λειτουργίας κάθε Υπηρεσίας και συμβαδίζει με την υλοποίηση των λοιπών οργανωτικών αλλαγών 

του e-ΕΦΚΑ,  (εξάπλωση των Π.Υ.Σ.Υ., των Π.Ε.Κ.Α., την έναρξη λειτουργίας των τοπικών 

Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ). 

Δράσεις που υλοποιήθηκαν εντός του δεύτερου τριμήνου του 2021 είναι οι εξής: 

⤇ Υλοποιούνται συντονισμένες δράσεις στο πλαίσιο προετοιμασίας του Κ.Ε.Α.Ο. για την εφαρμογή 

του Ν.4738/2020 (παροχή 2ης ευκαιρίας-εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 

οφειλών-πτώχευση-διαδικασία εξυγίανσης). Οι δράσεις περιλαμβάνουν την συμμετοχή 

στελεχών του Κ.Ε.Α.Ο. σε διαϋπηρεσιακές συναντήσεις (τηλεδιασκέψεις) με τους εμπλεκόμενους 

φορείς (ΕΓΔΙΧ, ΑΑΔΕ κλπ), την υποβολή προτάσεων, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της 

υλοποίησης των απαιτούμενων τροποποιήσεων λογισμικού, την καταγραφή των αναγκών σε 

εξοπλισμό, την έκδοση εγκυκλίων και την εκπαίδευση προσωπικού – εκπροσώπων Κ.Ε.Α.Ο. 

(καταχωρητές – εγκριτές). 

⤇ Συνεχίζεται η εξυπηρέτηση των οφειλετών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Μένουμε Σπίτι» 

(www.efka.gov.gr/menoumespiti) με στόχο την μείωση της ανάγκης προσέλευσης των 
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οφειλετών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Οι οφειλέτες υποβάλουν στην εφαρμογή τα αιτήματά 

τους σχετικά με θέματα πιστοποίησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., ρύθμισης 

οφειλών, καταβολής οφειλών, λήψης ταυτότητας οφειλέτη για καταβολές μέσω ΔΙΑΣ και λοιπά 

θέματα αρμοδιότητας του Κ.Ε.Α.Ο. Σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα διεκπεραιώνονται εξ 

ολοκλήρου ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. 

⤇ Εκδόθηκαν από το Κ.Ε.Α.Ο. οι εγκύκλιοι 24/2021, 29/2021 και 34/2021 σχετικά με την παράταση  

καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων εργοδοτών – οφειλετών βάσει των Κ.Α.Δ. που 

αναφέρονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. Αντίστοιχα παρατάθηκε και 

η προθεσμία όλων των επόμενων μηναίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. 

⤇ Εκδόθηκε η εγκύκλιος 23/21 σχετικά με τη διαδικασία  διασφάλισης οφειλής για τη χορήγηση 

αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτου ή 

σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού. 

⤇ Εκδόθηκε η εγκύκλιος 33/21 για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση 

οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020) που 

αφορούν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ( άρθρα 31-69). 

⤇ Εκδόθηκαν οδηγίες  για την διαχείριση Α.Π.Δ. που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε 

καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους λόγω της πανδημίας, στις περιπτώσεις που 

δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019 (Γεν. Έγγραφο 

152298/Σ.48631/27-04-21) 

⤇ Ολοκληρώθηκε από το Κ.Ε.Α.Ο. η μηχανογραφική απεικόνιση των χορηγηθέντων παρατάσεων σε 

δόσεις ενεργών ρυθμίσεων εργοδοτών – οφειλετών μετά την αποστολή του σχετικού αρχείου 

δικαιούχων από την Α.Α.Δ.Ε. (αφορά το 2ο τρίμηνο του 2021) 

⤇ Ξεκίνησε από 20/4/2021 η παραγωγική λειτουργία νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποβολή 

μέσω διαδικτύου αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων/Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων λόγω υπαγωγής των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και καταβολής της α΄ δόσης και 

έκδοση οδηγιών  για την εφαρμογή της (Γεν. Έγγραφο 136552/Σ.43748/16-04-21) 

⤇ Στο τέλος Ιουνίου 2021 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις του Ν.4611/2019 (ρύθμιση 

120 δόσεων) έφτασαν σε πλήθος τις 484.531 για οφειλές άνω των 4,2 δισ. ευρώ.  

⤇ Οι συνολικές εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του τριμήνου (Απρίλιος – Ιούνιος 2021) ανέρχονται 

σε 227.300.921 ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έχουν εισπραχθεί 

συνολικά 7.286.119.085 ευρώ.  

 

Στην παρούσα έκθεση προόδου αποτυπώνονται στοιχεία για το χρονικό διάστημα από την ίδρυσή 

του K.E.A.O. έως και τον Ιούνιο 2021 και αφορούν τους ακόλουθους τομείς: 

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

 Στοιχεία Εισπράξεων 

Επιπρόσθετα, σε ξεχωριστή ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία εισπράξεων για το 

χρονικό διάστημα από 1/4/2021 έως 30/6/2021. 

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».  
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11..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΦΦΕΕΙΙΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΧΧΘΘΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚ..ΕΕ..ΑΑ..ΟΟ..  

1.1. Στοιχεία ένταξης οφειλών 

Στο Κ.Ε.Α.Ο. έχει δημιουργηθεί Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών, στο οποίο εντάσσονται από 

τους ασφαλιστικούς οργανισμούς οι οφειλέτες για τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Το Κ.Ε.Α.Ο. διαχειρίζεται τις οφειλές όπως αυτές 

διαμορφώνονται από τους τ. ΦΚΑ που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ και από τους λοιπούς ΦΚΑ. Οι 

Φορείς φέρουν την ευθύνη του προσδιορισμού του ύψους και του είδους των οφειλών.  

Κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο., είχε προβλεφθεί η σταδιακή ένταξη σε αυτό 

οφειλών άνω των 5.000 ευρώ προς τους τ. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., 

Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α.) των οφειλετών που δεν εξόφλησαν, δεν ρύθμισαν την οφειλή ή 

απώλεσαν την ρύθμιση στον Φορέα τους.  

Σήμερα, η αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. εκτείνεται στο σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών, 

ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τελούν σε καθεστώς 

ενεργούς ρύθμισης που προέρχονται από τους τέως Φορείς που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ  πλην 

του Ν.Α.Τ.1, (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,   τ.ΟΑΕΕ,   τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ.ΕΤΕΑΕΠ), αλλά και από το 

τ.ΤΑΥΤΕΚΩ, το τ.ΤΑ-ΠΙΤ, το τ.ΕΤΑΤ,  τον ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης 

μετά από έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ,  ΤΕΑΥΦΕ).  

Εντός του δεύτερου τριμήνου του 2021 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 12.284 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ Μισθωτών, 28 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 651 οφειλέτες από τον 

τ.ΟΑΕΕ, 179 οφειλέτες από τον τ.ΟΓΑ, 5.820 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 556 οφειλέτες από το 

τ.ΕΤΕΑΕΠ, 1 οφειλέτης από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 49 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνολικά 

στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 εντάχθηκαν 19.568 οφειλέτες με οφειλές ύψους 70.580.403 ευρώ 

(κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).  

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ένταξης οφειλετών στο Κ.Ε.Α.Ο. ανά Φορέα και κατά χρονολογική 

σειρά δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:   

 

 

 

 

 

                                                 
1 Βάσει του άρθρου 10 του Οργανισμού του  (Π.Δ.107/18 - ΦΕΚ 204 Α/06-12-2018) το ίδιο Ν.Α. Τ. αναλαμβάνει την 
παρακολούθηση,  βεβαίωση και είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ταμείο. 
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Πίνακας 1 
Συγκεντρωτικά στοιχεία οφειλετών / οφειλών που έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο.   

έως 30/6/2021 

ΦΚΑ 
Πλήθος 

Μητρώων 
Οφειλετών 1 

Οφειλές που διαβιβάστηκαν 
– Ποσά κύριας οφειλής και 

πρόσθετων τελών  
κατά την ένταξη 

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / e-ΕΦΚΑ Μισθωτών 2 892.787 14.442.040.642 € 

Μη μισθωτοί e-ΕΦΚΑ 622.330 951.730.830 € 

τ. ΟΑΕΕ 643.818 12.718.220.502 € 

τ. ΟΓΑ 418.713 1.562.932.968 € 

τ. ΕΤΑΑ 82.808 1.157.332.189 € 

τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 480 42.296.628 € 

τ. ΕΤΕΑΕΠ 23.556 261.078.363 € 

Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ 3 667 28.091.317 € 

   31.163.723.438 € 
 

1 - Το πλήθος οφειλετών στον πίνακα δεν ανταποκρίνεται σε διακριτούς οφειλέτες αλλά σε διακριτά 

Μητρώα Οφειλετών δεδομένου ότι κάποιοι οφειλέτες έχουν περισσότερα από ένα Μητρώα Οφειλέτη.  

Περιλαμβάνει πολλαπλά Μητρώα οφειλετών – μη μισθωτών που έχουν τόσο οφειλές στους επιμέρους τέως 

Φορείς (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) όσο και οφειλές από το 2017 και μετά προς τον e-ΕΦΚΑ.  

2 – Συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές προς τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και οι οφειλές προς e-ΕΦΚΑ Μισθωτών μετά 

την 1/1/2017 

3 - Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ: ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΥΦΕ 

 

 

Πίνακας 2 
Χρονολογική σειρά ένταξης οφειλετών / οφειλών στο Κ.Ε.Α.Ο.  

έως 30/6/2021 

Χρονική περίοδος 
Πλήθος 

Μητρώων 
Οφειλετών 

Οφειλές που διαβιβάστηκαν – 
Ποσά κύριας οφειλής και 

πρόσθετων τελών 
 κατά την ένταξη 

2013 81.958 7.526.526.783 € 

2014 184.843 5.145.493.010 € 

2015 14.107 350.440.829 € 

2016 48.677 824.134.539 € 

2017 1.007.419 12.677.921.046 € 

2018 334.224 1.628.286.421 € 

2019 784.511 1.520.227.606 € 

2020 190.900 1.357.668.562 € 

2021 38.520 133.024.642 € 

  31.163.723.438 € 
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1.2. Στοιχεία τρέχοντος υπολοίπου οφειλών 

Στο τέλος του Ιουνίου 2021 το συνολικό ποσό των 31.163.723.438 ευρώ σε οφειλές που έχουν 

ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 38.005.414.981 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).  

Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά. Η μεταβολές στο συνολικό χρέος 

διαμορφώνονται από τα εξής: 

⤇ Νέες εντάξεις οφειλετών, οι οποίοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο Κ.Ε.Α.Ο. με το σύνολο 

των οφειλών τους για όλα τα έτη.  

⤇ Διαβίβαση νέων οφειλών και πρόσθετα τέλη για τους οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι 

στο Κ.Ε.Α.Ο.  

⤇ Καταβολές ποσών από τους οφειλέτες (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση) 

⤇ Διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμοί οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων.  

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 31/3/2021 ήταν 37.754.019.722 ευρώ και μέσα στο επόμενο 

τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 251.395.259 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 

361.826.294 ευρώ στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι συνολικές κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 

110.431.035 ευρώ.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά ΦΚΑ, όπως έχει 

διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2021. 

 

Πίνακας 3 
Οφειλέτες / Υπόλοιπο οφειλών ανά ΦΚΑ  

(Τρέχον υπόλοιπο στις 30/6/2021) 

ΦΚΑ 
Πλήθος 

Μητρώων 
Οφειλετών 

Τρέχον Υπόλοιπο Οφειλών 

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / e-ΕΦΚΑ Μισθωτών 486.342 20.478.171.606 € 

Μη μισθωτοί e-ΕΦΚΑ 503.149 1.566.422.466 € 

τ. ΟΑΕΕ 553.773 12.723.058.897 € 

τ. ΟΓΑ 323.987 1.779.816.957 € 

τ. ΕΤΑΑ 65.378 1.125.934.068 € 

τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 454 44.524.731 € 

τ. ΕΤΕΑΕΠ 19.652 252.549.298 € 

Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ 622 34.936.959 € 

ΣΥΝΟΛΟ  38.005.414.981 € 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά εύρος οφειλής. 

 

Πίνακας 4 
Πλήθος οφειλετών ανά εύρος οφειλής  

(Τρέχον υπόλοιπο στις 30/6/2021) 

Εύρος Οφειλής (€) 

Πλήθος 

Μητρώων 
Οφειλετών 

Κύρια Οφειλή 

 (€) 

Πρόσθετα Τέλη 

(€) 

Συνολικές 

Οφειλές  
(€) 

0 - 15.000 1.546.775 4.185.079.514 1.238.352.327 5.423.431.841 

15.000 - 30.000 186.914 2.978.090.230 900.137.764 3.878.227.994 

30.000 - 50.000 84.888 2.500.596.016 782.312.644 3.282.908.660 

50.000 - 100.000 82.190 4.176.326.703 1.584.345.545 5.760.672.248 

100.000 - 150.000 25.900 2.177.813.782 960.561.273 3.138.375.055 

150.000 - 200.000 10.157 1.155.636.471 592.261.096 1.747.897.567 

200.000 - 500.000 11.272 1.843.219.980 1.484.433.723 3.327.653.703 

500.000 - 1.000.000 3.133 1.115.326.753 1.048.956.567 2.164.283.320 

1.000.000 - 2.128 4.565.094.045 4.716.870.549 9.281.964.594 

ΣΥΝΟΛΟ  24.697.183.494 13.308.231.487 38.005.414.981 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διακρίνεται ότι: 

 υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 

1.546.775 οφειλέτες (79,19% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο 

καθένας  

 το 88,75% των οφειλετών (1.733.689 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο 

καθένας 

 μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 82.190 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 

50.000 - 100.000 ευρώ (15,16% του τρέχοντος υπολοίπου) 

 το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 

1εκ. ευρώ (2.128 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 24,42% 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 

Στους παρακάτω πίνακες δίνονται στοιχεία σχετικά με την παλαιότητα των οφειλών που υπάρχουν 

στο χαρτοφυλάκιο του Κ.Ε.Α.Ο. 

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί απεικονίζονται δύο ομάδες οφειλετών. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 

οφειλέτες που δημιούργησαν για πρώτη φορά οφειλές το 2009 ή παλαιότερα και η δεύτερη ομάδα 

περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν οφειλές για πρώτη φορά μετά το 2009. 

 

Πίνακας 5 
Πλήθος οφειλετών και οφειλές (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη) 

βάσει του έτους εκκίνησης των οφειλών 

ΕΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΜΗΤΡΩΩΝ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ % 
Σωρευτικό 

% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2009 
και παλαιότερα 

690.833 28.569.257.193 € 75,17% 75,17% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2010 96.818 2.024.648.394 € 5,33% 80,50% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2011 102.703 1.645.141.622 € 4,33% 84,83% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2012 87.949 1.163.599.309 € 3,06% 87,89% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2013 82.417 770.544.085 € 2,03% 89,92% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2014 83.197 596.465.880 € 1,57% 91,49% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2015 73.971 458.104.606 € 1,21% 92,69% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2016 114.759 463.761.316 € 1,22% 93,91% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2017 423.295 1.778.196.625 € 4,68% 98,59% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2018 142.141 350.916.183 € 0,92% 99,51% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2019 40.637 130.246.593 € 0,34% 99,86% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2020 12.843 50.216.872 € 0,13% 99,99% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2021 1.794 4.316.305 € 0,01% 100,00% 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ οφειλετών που η οφειλή 
τους ξεκινάει από το 2010 και μετά 

1.262.524 9.436.157.788 € 24,83%  

ΣΥΝΟΛΟ   38.005.414.981 €   

 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 38.005.414.981 ευρώ, το 24,83% (ποσό 

9.436.157.788 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να 

δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 75,17% (ποσό 

28.569.257.193 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για 

πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.  
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Παρακάτω δίνεται ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών του Κ.Ε.Α.Ο. ανάλογα με το έτος 

αναφοράς των οφειλών. 

 

Πίνακας 6 
Οφειλές (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη) 

 ανά έτος αναφοράς 

ΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ % 
Σωρευτικό 

% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2009 και παλαιότερα 18.175.377.641 € 47,82% 47,82% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2010 2.539.413.842 € 6,68% 54,50% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2011 2.575.518.610 € 6,78% 61,28% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2012 2.427.523.353 € 6,39% 67,67% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2013 2.171.591.081 € 5,71% 73,38% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2014 2.259.159.115 € 5,94% 79,33% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2015 1.918.050.813 € 5,05% 84,37% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2016 2.209.494.305 € 5,81% 90,19% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2017 1.370.184.237 € 3,61% 93,79% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2018 1.595.669.852 € 4,20% 97,99% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2019 564.044.372 € 1,48% 99,48% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2020 170.231.307 € 0,45% 99,92% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2021 29.156.453 € 0,08% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 38.005.414.981 €   

 

 

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. 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. 
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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. 

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.  

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. Ο δείκτης αφερεγγυότητας μιας κοινής επιχείρησης οφειλέτη Κ.Ε.Α.Ο., 

προκύπτει από στοιχεία που αφορούν: 

 στην υποβολή ΑΠΔ χωρίς την καταβολή εισφορών 

 στην δραστηριότητα της επιχείρησης (επιχειρήσεις καθαριότητας, φύλαξης, εκπαιδευτικοί 

όμιλοι, κέντρα αισθητικής) 

 στο αν πρόκειται για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας 
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 στα χαρακτηριστικά των υπευθύνων (π.χ. υπέργηροι, αλλοδαποί, απασχολούμενοι των 

επιχειρήσεων ως υπεύθυνοι) 

 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 

 

1.5. Διαχωρισμός των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών 

Μετά την κατάργηση των κριτηρίων για την διαβίβαση των θεωρητικά εισπράξιμων οφειλών από 

τους τ. ΦΚΑ στο Κ.Ε.Α.Ο. πολλές από τις οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. εμφανίζουν πολύ 

χαμηλή ή μηδενική εισπραξιμότητα. Για το λόγο αυτό ο διαχωρισμός των ανεπίδεκτων είσπραξης 

οφειλών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 108 του Ν.4387/2016 είναι κρίσιμης σημασίας για την 

διαχείριση του χρέους. Ενδεικτικά, στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας 

εντάσσονται οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα 

είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι 

αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε 

αδράνεια, κ.α.  

Από το Κ.Ε.Α.Ο. έχει τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία διαχωρισμού των ανεπίδεκτων είσπραξης 

οφειλών βάσει του άρθρου 108 Ν. 4387/2016 και της υπ. αριθμ. Φ.80000/32195/364/8.11.2013 

(ΦΕΚ Β’ 2935) υπουργικής απόφασης, η οποία περιλαμβάνει πολλά στάδια και καταλήγει στην 

καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης για όσες περιπτώσεις κριθεί ότι 

πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. 

 Η Δ/νση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θέτει, 

εντοπίζει και διαχωρίζει τις οφειλές με χαμηλό, ίσως και μηδενικό  βαθμό εισπραξιμότητας. 

Περιπτώσεις οφειλετών με χαμηλό ή μηδενικό βαθμό εισπραξιμότητας μπορεί να εντοπίσουν 

και οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες.  

 Η διαδικασία προϋποθέτει ενδελεχή έλεγχο από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για 

εντοπισμό όλων των πηγών αποπληρωμής της οφειλής και εξάντληση κάθε εισπρακτικού 

μέσου σε βάρος του οφειλέτη, ώστε να μπορούν τα αρμόδια όργανα να προτείνουν και να 

εισηγηθούν με ασφάλεια το χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης.  
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22..  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ  

 

Για τη διαχείριση των οφειλών εφαρμόζονται ενιαίες διαδικασίες για το σύνολο των  οφειλετών. 

2.1.   Ενημέρωση του οφειλέτη 

⤇  Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο 

Κ.Ε.Α.Ο. και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα 

ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης. 

⤇  Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Κ.Ε.Α.Ο. οι προσκλήσεις και οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η αποστολή 

των ειδοποιήσεων γίνεται και μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (βάσει του άρθρου 

33 του Ν.4321/2015, οι ειδοποιήσεις που στέλνονται με συστημένη επιστολή θεωρούνται ως 

κοινοποιημένες μετά την παρέλευση 15 ημερών από την αποστολή).  

⤇  Από την έναρξη του Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι τον Ιούνιο 2021 έχουν αποσταλεί συνολικά 1.456.246 

Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του δεύτερου τριμήνου του 2021 

εστάλησαν 9.769 Ατομικές Ειδοποιήσεις (λόγω έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό η 

αποστολή Ατομικών Ειδοποιήσεων ξεκίνησε πάλι από τον Ιούνιο 2021).  

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  οφειλής 
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ενισχύουν το προφίλ της 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. 

Πίνακας 7 
Ενέργειες είσπραξης έως 30/6/2021 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

Πλήθος Ατομικών ειδοποιήσεων (β' ειδοποιήσεις) 1.456.246  

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Συνολικό ποσό οφειλών για τα οποία ελήφθησαν Αναγκαστικά Μέτρα 28.804.066.479 € 

Συνολικό ποσό οφειλών των οφειλετών που απώλεσαν ρύθμιση (πάγια, 
νέας αρχής, Ν.4152/14, Ν. 4305/15) για τα οποία ελήφθησαν 
Αναγκαστικά Μέτρα 

8.961.677.346 € 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Πλήθος ρυθμίσεων (ενεργές, ολοκληρωμένες και απολεσθείσες) 1.176.856 

Ποσό ρυθμισμένων οφειλών (ενεργές, ολοκληρωμένες και 
απολεσθείσες) 

18.838.352.025 € 

 

2.3.  Αποτροπή δημιουργίας νέων οφειλών 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής το Κ.Ε.Α.Ο. εφαρμόζει το μέτρο της αναστολής της χρήσης 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, το οποίο τέθηκε εκ νέου σε εφαρμογή 

με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.4635/2019 και την υπ’ αριθμ. 53026/4585/14-11-2019 

απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιβολή του. Το μέτρο αυτό, που ισχύει από 

30/10/2019, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, εφαρμόζεται σε οφειλέτες / εργοδότες, που 

ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές 

εισφορές, αυξάνοντας συνεχώς το ποσό της οφειλής τους. Επιβάλλεται κυρίως σε εργοδότες που 

αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α., με την ανάπτυξη σε πολλές περιπτώσεις στρατηγικών 

εισφοροδιαφυγής, που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του οφειλέτη 

ή αποσκοπούν στην αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων. Επίσης, με την 

ενεργοποίηση, μετά την εφαρμογή του μέτρου, του ελεγκτικού μηχανισμού για διενέργεια 

ουσιαστικού ελέγχου στους συγκεκριμένους εργοδότες, επιδιώκεται ο εντοπισμός και η παρεμπόδιση 

ανάπτυξης παραβατικών συμπεριφορών σχετικά με εικονικότητα ασφάλισης μέσω εικονικών 

επιχειρήσεων ή εικονικών υπευθύνων. 
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Η παραπάνω διαδικασία που εφαρμοζόταν βάσει του άρθρου 17 παρ.1 Ν.3846/2010, είχε 

καταργηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα (με το άρθρο 66 του Ν. 4603/2019 - ΦΕΚ Α΄48/14-3-

2019) και τέθηκε και πάλι σε εφαρμογή με τις νέες διατάξεις, βάσει των οποίων έχει ανασταλεί η 

δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ σε 233 εργοδότες. Κατά το τελευταίο τρίμηνο, λόγω των έκτακτων 

μέτρων για τον κορωνοϊό, το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε κατ’ εξαίρεση για ελάχιστες περιπτώσεις από 

τις Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. 

 

2.4.  Στοιχεία ρυθμίσεων 

Το Κ.Ε.Α.Ο. επιδιώκει την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της υπαγωγής και της παραμονής 

των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης. Οι οφειλέτες ενημερώνονται μέσω των Ατομικών 

Ειδοποιήσεων για το ύψος της οφειλής τους και καλούνται να προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση ή 

εξόφληση. Επιπλέον, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. οι οφειλέτες μπορούν να 

ενημερωθούν αναλυτικά για την κατάσταση των οφειλών τους, να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια 

ρύθμισης των οφειλών ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις και να προχωρήσουν σε ρύθμιση των 

οφειλών τους ηλεκτρονικά. 

Από τον Μάιο του 2019 μεγάλο πλήθος οφειλετών επωφελήθηκε των ευνοϊκών διατάξεων για 

ρύθμιση των οφειλών βάσει των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019, με την οποία δόθηκε 

δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό 

δόσης 50,00 €, επιτόκιο 3% (άρθρο 72 του Ν.4623/2019) και σημαντικές διαγραφές σε 

προσαυξήσεις. Επίσης, όσον αφορά τους μη μισθωτούς η ρύθμιση συνδυάστηκε και με τον 

επαναπροσδιορισμό της οφειλής για όσους επιλέγουν τον επανυπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς 

των κλάδων σύνταξης και υγείας χρονικής περιόδου 1/1/2002-31/12/2016. Η διαδικασία 

επανυπολογισμού και ένταξης στη ρύθμιση γινόταν ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων 

διαδικτυακών εφαρμογών του e-ΕΦΚΑ και του Κ.Ε.Α.Ο.  

Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 έληξε στις 7 Οκτωβρίου 2019. Όσον αφορά 

τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες η παραπάνω προθεσμία 

αφορούσε την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ για προσδιορισμό/επαυπολογισμό 

οφειλών και την ολοκλήρωση του βήματος επαλήθευσης των στοιχείων τους. Για τις κατηγορίες 

αυτές των οφειλετών η προθεσμία υποβολής αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Ε.Α.Ο. 

για ένταξη στην ρύθμιση παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2020. 

Οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις του ν.4611/2019 έφτασαν στο τέλος του 

Ιουνίου 2021 τις 484.531 για οφειλές 4.227.011.224 ευρώ.  

Όσον αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του Ν.4469/2017, η 

προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης έχει λήξει από τις 30/4/2020. Έχουν υποβληθεί συνολικά 
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7.219 αιτήσεις για ένταξη στη ρύθμιση του Ν.4469/2017 από οφειλέτες που έχουν οφειλές προς 

τους ΦΚΑ. Από τις αιτήσεις αυτές, οι 2.524 προχωρούν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους 

πιστωτές, οι 708 αφορούν διμερή διαπραγμάτευση με το Κ.Ε.Α.Ο., ενώ οι υπόλοιπες 3.987 είναι 

αιτήσεις για οφειλές ελευθέρων επαγγελματιών. Στην παρούσα φάση γίνεται η αξιολόγηση – 

επεξεργασία των εκκρεμών αιτήσεων οι οποίες είναι σε συνολικά 730. 

Τον Οκτώβριο 2020 δημοσιεύτηκε ο Ν.4738/2020 με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο θεσπίζεται ο «Εξωδικαστικός 

μηχανισμός ρύθμισης οφειλών» ως μία πάγια διαδικασία πρόληψης και αποφυγής του κινδύνου 

αφερεγγυότητας του οφειλέτη. Η νέα διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019, δημιουργεί ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών τόσο φυσικών όσο 

και των νομικών προσώπων έναντι όλων πιστωτών τους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτικά 

ιδρύματα και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές). Αποσκοπεί στη χορήγηση ενός λειτουργικού περιβάλλοντος 

για την άμεση διαμόρφωση προτάσεων - λύσεων αναδιάρθρωσης των οφειλών από τους 

χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αίτηση για 

εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών δύναται να υποβάλλει από την 1/6/2021 κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.  

Η πορεία των ρυθμίσεων στο Κ.Ε.Α.Ο. αποτυπώνεται στον πίνακα και στα διαγράμματα που 

ακολουθούν. 

http://www.keyd.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1-1023-2019_2%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1.pdf
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Πίνακας 8 
Στοιχεία ρυθμίσεων των οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο 

(Στοιχεία 30/6/2021) 

  Ενεργές  Ολοκληρωμένες  Απολεσθείσες  Σύνολο 

      
Ρύθμιση 120 δόσεων  

(Ν. 4611/2019) 

Πλήθος 389.000 95.531 53.647 538.178 

Ρυθμισμένο ποσό 3.869.654.468 € 357.356.756 € 928.142.742 € 5.155.153.967 

          
Ρυθμίσεις εξωδικαστικού 

μηχανισμού  
και ρυθμίσεις εξυγίανσης βάσει 

πτωχευτικού κώδικα 

Πλήθος 1.001 369 1.020 2.390 

Ρυθμισμένο ποσό 266.585.894 € 17.202.897 € 118.612.378 € 402.401.170 
  

        
Πάγια ρύθμιση 
(Ν. 4152/2013) 

Πλήθος 39.495 154.033 267.326 460.854 

Ρυθμισμένο ποσό 327.499.157 € 712.658.263 € 6.644.240.141 € 7.684.397.560 

          
Ρύθμιση 100 δόσεων  

(Ν. 4321/2015) 

Πλήθος 32.203 18.184 68.163 118.550 

Ρυθμισμένο ποσό 724.335.494 € 360.950.870 € 2.772.613.792 € 3.857.900.156 

      

Ρύθμιση Ν. 4305/2014 
Πλήθος 4.020 4.919 25.409 34.348 

Ρυθμισμένο ποσό 33.974.070 € 70.133.350 € 821.181.870 € 925.289.290 € 

          

Λοιπές ρυθμίσεις 
Πλήθος 1.025 4.330 17.181 22.536 

Ρυθμισμένο ποσό 137.671.882 € 63.037.658 € 612.500.343 € 813.209.883 € 
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Διάγραμμα 3 : Πλήθος ενεργών ρυθμίσεων ανά τύπο ρύθμισης  

(οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.) 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4 : Πλήθος ενεργών ρυθμίσεων ανά ΦΚΑ  

(οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.) 
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Διάγραμμα 5 : Ρυθμισμένο ποσό ανά τύπο ρύθμισης 

(οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.) 

 

 

 

Διάγραμμα 6 : Ρυθμισμένο ποσό ανά ΦΚΑ  

(οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο) 
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Διάγραμμα 7 : Εισπράξεις ανά τύπο ρύθμισης  

(οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.)  
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33..  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΙΙΣΣΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  

3.1.  Συνολικές εισπράξεις έως και τον Ιούνιο 2021 

Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έως και τον Ιούνιο του 

2021 ανέρχεται στο ποσό των 7.286.119.085 ευρώ. 

Συνολικές εισπράξεις ανά έτος 

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

2013 25.208.714 € 

2014 333.290.851 € 

2015 632.831.271 € 

2016 820.159.471 € 

2017 1.052.852.074 € 

2018 1.373.925.070 € 

2019 1.471.021.155 € 

2020 1.126.074.356 € 

2021 450.756.123 € 
€ ΣΥΝΟΛΟ 7.286.119.085 € 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 60,35% των συνολικών εισπράξεων, προέρχεται από οφειλές που έχουν 

ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 39,65% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων. 

 Πίνακας 9 
Συνολικές εισπράξεις Κ.Ε.Α.Ο. (ΕΩΣ 30/6/2021) 

Εισπράξεις ανά ΦΚΑ 

Εισπράξεις 

από 
ρυθμίσεις 

Εισπράξεις 

εκτός 
ρύθμισης 

Σύνολο 

Ποσοστό 

στο σύνολο 
εισπράξεων 

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ Μισθωτών 3.257.147.399 € 2.634.361.356 € 5.891.508.755 € 80,86% 

Μη μισθωτοί e-ΕΦΚΑ 144.228.035 € 36.838.906 € 181.066.941 € 2,49% 

τ. ΟΑΕΕ 749.670.542 € 132.768.483 € 882.439.025 € 12,11% 

τ. ΟΓΑ  135.401.359 € 64.778.094 € 200.179.453 € 2,75% 

τ. ΕΤΑΑ 70.723.096 € 16.352.876 € 87.075.972 € 1,20% 

τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 4.932.784 € 1.366.578 € 6.299.362 € 0,09% 

τ. ΕΤΕΑΕΠ1 16.754.984 € 1.376.698 € 18.131.682 € 0,25% 

Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ 18.041.166 € 1.376.729 € 19.417.895 € 0,27% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

Εισπραχθέν ποσό από ρυθμίσεις 4.396.899.364 € 60,35% 

Εισπραχθέν ποσό εκτός ρύθμισης 2.889.219.721 € 39,65% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ 7.286.119.085 € 

 
1 - Περιλαμβάνονται οι εισπράξεις για οφειλές προς το τ. ΕΤΕΑΕΠ που πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο 2020 και 
μετά. Προηγούμενες εισπράξεις για οφειλές προς το τ. ΕΤΕΑΠ περιλαμβάνονται στην γραμμή «Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ». 
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Διάγραμμα 8: Συνολικές εισπράξεις Κ.Ε.Α.Ο. (εισπράξεις από ρυθμίσεις και εισπράξεις 

εκτός ρύθμισης) 
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Διάγραμμα 9: Μηνιαίες Εισπράξεις (Σύνολο –Ρυθμίσεις – Εκτός Ρύθμισης) 
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3.2.  Εισπράξεις τριμήνου Απριλίου – Ιουνίου 2021 

Οι συνολικές εισπράξεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ανέρχονται σε 227.300.921 ευρώ, με 

ποσοστό 76% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 

24% από καταβολές εκτός ρύθμισης.  

Οι συνολικές μηνιαίες εισπράξεις κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο 

τρίμηνο, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω των απαραίτητων μέτρων που ίσχυαν κατά την 

περίοδο αυτή εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού (παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων 

ρύθμισης για συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών, παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών, 

περιορισμός φυσικής παρουσίας στις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ κλπ.). 

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι εισπράξεις από ρυθμίσεις και εκτός ρύθμισης, 

καθώς και οι εισπράξεις ανά ΦΚΑ. 

Πίνακας 10 
Συνολικές εισπράξεις Απριλίου – Ιουνίου 2021 

Εισπραχθέν ποσό από ρυθμίσεις 173.224.080 €  
 
 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

Ρύθμιση 120 δόσεων (Ν. 4611/2019) 92.600.696 € 

Ρυθμίσεις εξωδικαστικού μηχανισμού 
και εξυγιάνσεις 

3.275.528 € 

Πάγια ρύθμιση (Ν. 4152/2013) 53.190.362 € 

Ρύθμιση 100 δόσεων (Ν. 4321/2015) 21.666.156 € 

Ρύθμιση Ν. 4305/2014 939.675 € 

Ρύθμιση Νέας Αρχής 34.574 € 

Παλαιές Ρυθμίσεις 1.517.089 € 

Εισπραχθέν ποσό εκτός ρύθμισης 54.076.841 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ 227.300.921 € 
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Διάγραμμα 10: Συνολικές εισπράξεις τριμήνου  
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 Πίνακας 11 
Εισπράξεις ανά Φορέα 

Απριλίου – Ιουνίου 2021 

  

ΡΥΘΜΙΣΗ 120 

ΔΟΣΕΩΝ  
(Ν. 4611/2019) 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 
(Ν. 4152/2013) 

ΡΥΘΜΙΣΗ 100 

ΔΟΣΕΩΝ  
(Ν. 4321/2015) 

ΡΥΘΜΙΣΗ Ν. 
4305/2014 

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 
 
 

ΠΑΛΑΙΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΦΟΡΕΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
/ e-ΕΦΚΑ 
Μισθωτών         

Κύρια 
Οφειλή 

18.462.027 € 2.550.039 € 38.205.037 € 9.153.870 € 110.035 € 3.038 € 1.007.504 € 37.648.323 € 

130.742.163 € 57,52% 
Πρόσθετα 

Τέλη 
8.621.660 € 460.679 € 4.917.478 € 4.144.831 € 52.004 € 1.988 € 509.585 € 4.894.065 € 

τ. ΟΑΕΕ 

Κύρια 
Οφειλή 

31.096.493 € 77.143 € 2.827.192 € 6.748.639 € 597.072 € 23.576 € 0 € 3.434.814 € 

50.389.213 € 22,17% 
Πρόσθετα 

Τέλη 
2.871.415 € 22.765 € 574.709 € 1.268.355 € 145.517 € 5.972 € 0 € 695.551 € 

τ. ΟΓΑ 

Κύρια 
Οφειλή 

4.134.508 € 11.480 € 1.248.863 € 261.080 € 28.308 € 0 € 0 € 1.531.491 € 

9.965.527 € 4,38% 
Πρόσθετα 

Τέλη 
1.595.589 € 4.717 € 484.673 € 47.159 € 6.417 € 0 € 0 € 611.242 € 

τ. ΕΤΑΑ 

Κύρια 
Οφειλή 

5.983.585 € 106.004 € 677.335 € 32.166 € 214 € 0 € 0 € 1.136.859 € 

8.925.077 € 3,93% 
Πρόσθετα 

Τέλη 
701.811 € 18.910 € 48.754 € 10.056 € 108 € 0 € 0 € 209.275 € 

τ. ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ 

Κύρια 
Οφειλή 

223.569 € 760 € 8.765 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6.992 € 

317.463 € 0,14% 
Πρόσθετα 

Τέλη 
73.503 € 657 € 2.059 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.158 € 

Μη μισθωτοί 
e-ΕΦΚΑ 

Κύρια 
Οφειλή 

13.133.075 € 3.951 € 3.439.829 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.040.720 € 

22.544.188 € 9,92% 
Πρόσθετα 

Τέλη 
1.945.365 € 833 € 517.355 € 0 € 0 € 0 € 0 € 463.060 € 

τ. ΕΤΕΑΕΠ 

Κύρια 
Οφειλή 

2.360.248 € 9.717 € 21.756 € 0 € 0 € 0 € 0 € 202.115 € 

3.889.263 € 1,71% 
Κύρια 

Οφειλή 
1.101.803 € 7.873 € 12.607 € 0 € 0 € 0 € 0 € 173.144 € 

Φορείς 
εκτός          

e-ΕΦΚΑ  

Κύρια 
Οφειλή 

272.165 € 0 € 195.480 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26.325 € 

528.027 € 0,23% 
Πρόσθετα 

Τέλη 
23.880 € 0 € 8.470 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.707 € 

ΣΥΝΟΛΑ 92.600.696 € 3.275.528 € 53.190.362 € 21.666.156 € 939.675 € 34.574 € 1.517.089 € 54.076.841 € 227.300.921 € 


