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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 ο 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 τον 

Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ μετά από εκχώρηση της σχετικής αρμοδιότητας από τον Διοικητή e-ΕΦΚΑ. 

Εξακολουθεί δε να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη νομοθεσία που το διέπει και 

λειτουργεί  σύμφωνα με αυτή. 

Στο Προεδρικό Διάταγμα 8/2019 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, περιλαμβάνει 11 Περιφερειακές Διευθύνσεις και 10 

Αποκεντρωμένα Τμήματα. Με τον νέο Οργανισμό διαφοροποιείται και η εσωτερική διάρθρωση των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων σε σχέση με αυτήν που προβλεπόταν 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., η οποία ολοκληρώθηκε μέσα στο 

τέταρτο τρίμηνο του 2021, πραγματοποιήθηκε σταδιακά ώστε να 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). Με βάση τη νέα διάρθρωση, έχει πλέον 

ξεκινήσει η λειτουργία των Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.:  

Α’ Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Αττικής (Έδρα: Αθήνα) 

Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Αττικής (Έδρα: Αθήνα) 

    ⤷  Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Δυτικής Αττικής (Έδρα: Ελευσίνα) 

Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (Έδρα: Πειραιάς) 

    ⤷  Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Λέσβου (Έδρα: Μυτιλήνη) 

     ⤷  Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Ρόδου (Έδρα: Ρόδος) 

Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας (Έδρα: Θεσσαλονίκη) 

Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Έδρα: Κομοτηνή) 

    ⤷  Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Καβάλας (Έδρα: Καβάλα) 

Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Κέρκυρας (Έδρα: Ιωάννινα) 
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    ⤷  Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Κοζάνης (Έδρα: Κοζάνη) 

Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλίας (Έδρα: Λάρισα) 

    ⤷  Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Μαγνησίας (Έδρα: Βόλος) 

     ⤷  Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Καρδίτσας (Έδρα: Καρδίτσα) 

Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Στερεάς Ελλάδας (Έδρα: Λαμία) 

    ⤷  Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Εύβοιας (Έδρα: Χαλκίδα) 

Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου 

(Έδρα: Πάτρα) 

Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Πελοποννήσου (Έδρα: Τρίπολη) 

    ⤷  Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Μεσσηνίας (Έδρα: Καλαμάτα) 

Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. Κρήτης (Έδρα: Ηράκλειο) 

    ⤷  Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Χανίων (Έδρα: Χανιά) 

 

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

⤇ Τέθηκε σε ισχύ από 2/12/2021 η νέα ρύθμιση του Ν. 4821/21 (Covid) που επιτρέπει τον 

διακανονισμό σε έως και 72 δόσεις των οφειλών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως 

Ιουνίου 2021, που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού. Εκδόθηκε από το Κ.Ε.Α.Ο. η σχετική 61/2021 

εγκύκλιος για την κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4821/2021 και του άρθρου 

199 του ν. 4855/2021. 

⤇ Συνεχίζεται η υλοποίηση συντονισμένων δράσεων στο πλαίσιο προετοιμασίας του Κ.Ε.Α.Ο. για 

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

ρύθμισης οφειλών, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, πτώχευση). 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 και διασυνδέσεων με την ΕΓΔΙΧ, την καταγραφή των αναγκών σε εξοπλισμό, την 

έκδοση εγκυκλίων και την εκπαίδευση προσωπικού – εκπροσώπων Κ.Ε.Α.Ο. (καταχωρητές – 

εγκριτές). 

⤇ Εκδόθηκε η εγκύκλιος 62/2021 για την κοινοποίηση των διατάξεων α) του άρθρου 86 του ν. 

4826/2021 (ΦΕΚ Α΄ 160) περί παράτασης προθεσμίας υποβολής αίτησης από τα φυσικά 

πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) για την απαλλαγή 

τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων και β) 

της υπ’ αρ. 65118/6-9-2021 Υπουργικής Απόφασης «Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη 

μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης για οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015» (ΦΕΚ Β΄ 4217). 
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⤇ Συνεχίζεται η εξυπηρέτηση των οφειλετών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Μένουμε Σπίτι» 

(www.efka.gov.gr/menoumespiti) με στόχο την μείωση της ανάγκης προσέλευσης των 

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. 

⤇ Συνεχίζεται η διεκπεραίωση ερωτημάτων πολιτών που διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα 

ticketing μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης 1555, καθώς και αιτημάτων πολιτών μέσω της ενιαίας 

ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr).  

⤇ Εκδόθηκε από το Κ.Ε.Α.Ο. το υπ. αριθ. 535159/Σ.168061/22-12-21 γενικό έγγραφο με θέμα τη 

«Νέα διαδικασία είσπραξης εκπλειστηριασμάτων μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 8/2019» 

⤇ Στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις του Ν.4611/2019 

(ρύθμιση 120 δόσεων) έφτασαν σε πλήθος τις 506.518 για οφειλές ύψους 4,1 δισ. 

ευρώ.  

⤇ Οι συνολικές εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021) 

ανέρχονται σε 302.677.917 ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έχουν 

εισπραχθεί συνολικά 7.828.207.593 ευρώ.  

 

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

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

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

 Ενέργειες Είσπραξης 

 Στοιχεία Εισπράξεων 

Επιπρόσθετα, σε ξεχωριστή ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία εισπράξεων για το 

χρονικό διάστημα από 1/10/2021 έως 31/12/2021. 

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 τον e-ΕΦΚΑ, 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 τέταρτου τριμήνου του 2021 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 12.784 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ Μισθωτών, 293.877 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 271 οφειλέτες από 

τον τ.ΟΑΕΕ, 1.652 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 1 οφειλέτης από το τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 26.948 οφειλέτες 

από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 16 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνολικά στο τέταρτο τρίμηνο του 

2021 εντάχθηκαν 335.549 οφειλέτες με οφειλές ύψους 340.572.560 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 31/12/2021 

ΦΚΑ 
Πλήθος 

Μητρώων 
Οφειλετών 1 

Οφειλές που διαβιβάστηκαν 
– Ποσά κύριας οφειλής και 

πρόσθετων τελών  
κατά την ένταξη 

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / e-ΕΦΚΑ Μισθωτών 2 916.623 14.460.783.755 € 

Μη μισθωτοί e-ΕΦΚΑ 1.059.347 1.222.346.462 € 

τ. ΟΑΕΕ 644.489 12.734.034.758 € 

τ. ΟΓΑ 418.713 1.562.932.968 € 

τ. ΕΤΑΑ 86.122 1.177.278.304 € 

τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 483 42.657.096 € 

τ. ΕΤΕΑΕΠ 51.079 334.057.786 € 

Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ 3 720 30.175.763 € 

   31.564.266.892 € 
 

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 31/12/2021 

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 530.937 533.568.096 € 

  31.564.266.892 € 
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1.2. Στοιχεία τρέχοντος υπολοίπου οφειλών 

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2021 το συνολικό ποσό των 31.564.266.892 ευρώ σε οφειλές που 

έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 41.020.670.581 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).  

Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά. Οι 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 30/9/2021 ήταν 38.777.206.032 ευρώ και μέσα στο επόμενο 

τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 2.243.464.549 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 

1.756.643.967 ευρώ στις κύριες οφειλές και κατά 486.820.582 ευρώ στα πρόσθετα τέλη. 

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 2021 διαβιβάστηκαν οι οφειλές των μη μισθωτών για την χρονική 

περίοδο από 1/2020 έως 9/2021. 

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

διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2021. 

 

Πίνακας 3 
Οφειλέτες / Υπόλοιπο οφειλών ανά ΦΚΑ  

(Τρέχον υπόλοιπο στις 31/12/2021) 

ΦΚΑ 
Πλήθος 

Μητρώων 
Οφειλετών 

Τρέχον Υπόλοιπο Οφειλών 

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / e-ΕΦΚΑ Μισθωτών 474.610 20.805.443.037 € 

Μη μισθωτοί e-ΕΦΚΑ 926.092 4.070.956.332 € 

τ. ΟΑΕΕ 541.497 12.820.295.299 € 

τ. ΟΓΑ 314.176 1.778.520.084 € 

τ. ΕΤΑΑ 63.145 1.138.254.063 € 

τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 448 45.433.775 € 

τ. ΕΤΕΑΕΠ 43.915 321.157.955 € 

Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ 635 40.610.037 € 

ΣΥΝΟΛΟ  41.020.670.581 € 
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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 31/12/2021) 

Εύρος Οφειλής (€) 

Πλήθος 

Μητρώων 
Οφειλετών 

Κύρια Οφειλή 

 (€) 

Πρόσθετα Τέλη 

(€) 

Συνολικές 

Οφειλές  
(€) 

0 - 15.000 1.948.020 6.196.169.302 1.456.691.735 7.652.861.037 

15.000 - 30.000 193.090 3.022.666.834 984.637.113 4.007.303.948 

30.000 - 50.000 86.017 2.481.067.891 841.310.266 3.322.378.158 

50.000 - 100.000 83.436 4.168.221.153 1.683.566.228 5.851.787.381 

100.000 - 150.000 26.571 2.198.052.178 1.029.272.891 3.227.325.069 

150.000 - 200.000 10.422 1.170.588.881 627.606.098 1.798.194.978 

200.000 - 500.000 11.576 1.857.990.733 1.551.341.181 3.409.331.914 

500.000 - 1.000.000 3.208 1.126.654.346 1.091.718.080 2.218.372.426 

1.000.000 - 2.178 4.620.164.817 4.912.950.854 9.533.115.671 

ΣΥΝΟΛΟ  26.841.576.135 14.179.094.446 41.020.670.581 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διακρίνεται ότι: 

 υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 

1.948.020 οφειλέτες (82,39% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο 

καθένας  

 το 90,55% των οφειλετών (2.141.110 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο 

καθένας 

 μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 83.436 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 

50.000 - 100.000 ευρώ (14,28% του τρέχοντος υπολοίπου) 

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

1εκ. ευρώ (2.178 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,24% 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 

683.902 28.972.085.389 € 70,63% 70,63% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2010 94.955 2.033.288.052 € 4,96% 75,58% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2011 105.610 1.688.590.847 € 4,12% 79,70% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2012 89.785 1.180.122.869 € 2,88% 82,58% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2013 83.702 778.535.414 € 1,90% 84,48% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2014 83.568 605.811.660 € 1,48% 85,95% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2015 74.199 460.083.518 € 1,12% 87,07% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2016 110.223 468.120.140 € 1,14% 88,22% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2017 417.327 3.479.054.991 € 8,48% 96,70% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2018 134.417 638.228.173 € 1,56% 98,25% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2019 176.330 392.233.569 € 0,96% 99,21% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2020 102.919 221.146.417 € 0,54% 99,75% 

Οφειλέτες που η οφειλή τους ξεκινάει το 2021 207.581 103.369.543 € 0,25% 100,00% 

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

1.680.616 12.048.585.192 € 29,37%  

ΣΥΝΟΛΟ   41.020.670.581 €   

 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 41.020.670.581 ευρώ, το 29,37% (ποσό 

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

δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 70,63% (ποσό 

28.972.085.389 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 18.409.644.115 € 44,88% 44,88% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2010 2.564.706.762 € 6,25% 51,13% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2011 2.602.707.369 € 6,34% 57,48% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2012 2.450.258.085 € 5,97% 63,45% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2013 2.205.481.416 € 5,38% 68,83% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2014 2.276.610.497 € 5,55% 74,38% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2015 1.946.069.220 € 4,74% 79,12% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2016 2.244.844.421 € 5,47% 84,59% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2017 1.388.151.455 € 3,38% 87,98% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2018 1.616.449.346 € 3,94% 91,92% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2019 1.369.638.466 € 3,34% 95,26% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2020 919.068.490 € 2,24% 97,50% 

Οφειλή που αφορά το έτος 2021 1.027.040.938 € 2,50% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 41.020.670.581 €   

 

 

1.4. Ανάλυση και αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών  

Στο Κ.Ε.Α.Ο. εξασφαλίζεται η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών. Στο πλαίσιο αυτό το 

Κ.Ε.Α.Ο. αναλύει και επεξεργάζεται τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να ελεγχθούν μεταξύ άλλων και 

ενδεχόμενες περιπτώσεις έντονης παραβατικότητας και συστηματικής δημιουργίας οφειλών, καθώς 

και να διακριβωθεί το modus operandi στις περιπτώσεις αυτές. 

Κοινό χαρακτηριστικό των περιπτώσεων αυτών είναι η συνεχής δημιουργία οφειλών και η ανυπαρξία 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του φορέα. Η απουσία 

περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι και αποτέλεσμα μεθόδευσης με σκοπό την αδυναμία 

εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων της επιχείρησης. 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων, άμεσης προτεραιότητας ζήτημα είναι η 

ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού 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. 
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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 

 στα χαρακτηριστικά των υπευθύνων (π.χ. ορισμός ως υπεύθυνων πρώην εργαζομένων 

της επιχείρησης) 

 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. 4656/309/6.2.2020 (ΦΕΚ Β’ 502) 

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. 
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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 Δεκέμβριο 2021 έχουν αποσταλεί συνολικά 1.600.419 

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

εστάλησαν 143.429 Ατομικές Ειδοποιήσεις.  

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 

ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή. 
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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 31/12/2021 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

Πλήθος Ατομικών ειδοποιήσεων (β' ειδοποιήσεις) 1.600.419 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Συνολικό ποσό οφειλών για τα οποία ελήφθησαν Αναγκαστικά Μέτρα 29.206.274.905 € 

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

9.268.327.731 € 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Πλήθος ρυθμίσεων (ενεργές, ολοκληρωμένες και απολεσθείσες) 1.295.881 

Ποσό ρυθμισμένων οφειλών (ενεργές, ολοκληρωμένες και 
απολεσθείσες) 

19.356.166.617 € 

 

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. 

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

δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ σε 291 εργοδότες.  

 

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 περίπου 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/επανυπολογισμό 

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 31/12/2021. 

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

Δεκεμβρίου 2021 τις 506.518 για οφειλές 4.113.398.676 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 

7.219 αιτήσεις για ένταξη στη ρύθμιση του Ν.4469/2017 από οφειλέτες που έχουν οφειλές προς 

τους ΦΚΑ. Στην παρούσα φάση γίνεται η αξιολόγηση – επεξεργασία των εκκρεμών αιτήσεων οι 

οποίες είναι συνολικά 504. 
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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 με πτωχευτική ικανότητα έναντι των πιστωτών τους (δημόσιο, 

ασφαλιστικά ταμεία, χρηματοδοτικοί φορείς). 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. Η αίτηση 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών της 

Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (έναρξη υποβολής αιτήσεων από 1/6/2021). Έχουν υποβληθεί συνολικά 462 αιτήσεις που 

αφορούν οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο., ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία 390 αιτήσεων. 

Σε ισχύ τέθηκε από 2/12/2021 η νέα ρύθμιση του άρθρου 67 του Ν. 4821/21 που επιτρέπει 

τον διακανονισμό σε έως και 72 δόσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για 

την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, αφορά 

οφειλές πληγέντων εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 

ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, 

καθώς και οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές των οποίων η προθεσμία καταβολής είχε παραταθεί 

έως 31/12/2021 (αναστολή είσπραξης). Η υποβολή αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να γίνει 

ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Ο. 

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 31/12/2021) 

  Ενεργές  Ολοκληρωμένες  Απολεσθείσες  Σύνολο 

      
Ρύθμιση 120 δόσεων  

(Ν. 4611/2019) 

Πλήθος 389.332 117.186 74.287 580.805 

Ρυθμισμένο ποσό 3.680.892.754 € 432.505.922 € 1.259.038.352 € 5.372.437.029 € 

          
Ρυθμίσεις εξωδικαστικού 

μηχανισμού  
και ρυθμίσεις εξυγίανσης βάσει 

πτωχευτικού κώδικα 

Πλήθος 924 446 1.038 2.408 

Ρυθμισμένο ποσό 264.889.861 € 17.636.641 € 130.306.733 € 412.833.236 € 
  

        
Πάγια ρύθμιση 
(Ν. 4152/2013) 

Πλήθος 45.783 189.340 290.695 525.818 

Ρυθμισμένο ποσό 291.865.977 € 788.825.198 € 6.843.994.474 € 7.924.685.649 € 

          
Ρύθμιση 100 δόσεων  

(Ν. 4321/2015) 

Πλήθος 30.382 19.939 68.209 118.530 

Ρυθμισμένο ποσό 691.266.676 € 393.152.891 € 2.773.376.730 € 3.857.796.297 € 

      
Ρύθμιση 72 δόσεων  

(Ν. 4821/2021) 

Πλήθος 10.121 1.086 3 11.210 

Ρυθμισμένο ποσό 42.184.721 € 927.526 € 6.377 € 43.118.624 € 

      

Ρύθμιση Ν. 4305/2014 
Πλήθος 3.805 5.129 25.410 34.344 

Ρυθμισμένο ποσό 32.149.280 € 71.919.954 € 821.193.175 € 925.262.409 € 

          

Λοιπές ρυθμίσεις 
Πλήθος 1.064 4.502 17.200 22.766 

Ρυθμισμένο ποσό 140.124.986 € 66.510.945 € 613.397.443 € 820.033.375 € 
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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 Δεκέμβριο 2021 

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

του 2021 ανέρχεται στο ποσό των 7.828.207.593 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 992.844.631 € 
€ ΣΥΝΟΛΟ 7.828.207.593 € 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 61,01% των συνολικών εισπράξεων, προέρχεται από οφειλές που έχουν 

ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 38,99% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων. 

 Πίνακας 9 
Συνολικές εισπράξεις Κ.Ε.Α.Ο. (ΕΩΣ 31/12/2021) 

Εισπράξεις ανά ΦΚΑ 

Εισπράξεις 

από 
ρυθμίσεις 

Εισπράξεις 

εκτός 
ρύθμισης 

Σύνολο 

Ποσοστό 

στο σύνολο 
εισπράξεων 

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ Μισθωτών 3.442.374.249 € 2.708.119.120 € 6.150.493.369 € 78,57% 

Μη μισθωτοί e-ΕΦΚΑ 200.112.496 € 104.270.496 € 304.382.992 € 3,89% 

τ. ΟΑΕΕ 845.687.317 € 145.297.555 € 990.984.872 € 12,66% 

τ. ΟΓΑ  150.661.044 € 69.862.211 € 220.523.255 € 2,82% 

τ. ΕΤΑΑ 88.553.685 € 19.557.560 € 108.111.245 € 1,38% 

τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 5.570.194 € 1.370.325 € 6.940.519 € 0,09% 

τ. ΕΤΕΑΕΠ1 23.935.714 € 2.352.025 € 26.287.739 € 0,34% 

Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ 19.016.623 € 1.466.979 € 20.483.602 € 0,26% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

Εισπραχθέν ποσό από ρυθμίσεις 4.775.911.321 € 61,01% 

Εισπραχθέν ποσό εκτός ρύθμισης 3.052.296.272 € 38,99% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ 7.828.207.593 € 

 
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 Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021 

Οι συνολικές εισπράξεις κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανέρχονται σε 302.677.917 ευρώ, με 

ποσοστό 66% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 

34% από καταβολές εκτός ρύθμισης.  

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

καθώς και οι εισπράξεις ανά ΦΚΑ. 

Πίνακας 10 
Συνολικές εισπράξεις Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021 

Εισπραχθέν ποσό από ρυθμίσεις 199.180.179 €  
 
 
 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Ρύθμιση 120 δόσεων (Ν. 4611/2019) 103.155.783 € 

Ρυθμίσεις εξωδικαστικού μηχανισμού 
και εξυγιάνσεις 

3.687.650 € 

Πάγια ρύθμιση (Ν. 4152/2013) 66.485.179 € 

Ρύθμιση 72 δόσεων (Ν. 4821/2021) 1.935.071 € 

Ρύθμιση 100 δόσεων (Ν. 4321/2015) 21.617.011 € 

Ρύθμιση Ν. 4305/2014 902.687 € 

Ρύθμιση Νέας Αρχής 9.735 € 

Παλαιές Ρυθμίσεις 1.387.063 € 

Εισπραχθέν ποσό εκτός ρύθμισης 103.497.738 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ 302.677.917 € 

 
Διάγραμμα 10: Συνολικές εισπράξεις τριμήνου 
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Πίνακας 11 
Εισπράξεις ανά Φορέα 

Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021 

  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  
ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  
ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
/ e-ΕΦΚΑ Μισθωτών         

Κύρια Οφειλή 69.922.530 € 34.457.355 € 
133.483.352 € 

  
44,10% 

  
Πρόσθετα Τέλη 21.374.026 € 7.729.441 € 

τ. ΟΑΕΕ 
Κύρια Οφειλή 43.193.762 € 5.423.964 € 

55.128.000 € 

  

18,21% 

  
Πρόσθετα Τέλη 5.326.010 € 1.184.264 € 

τ. ΟΓΑ 
Κύρια Οφειλή 5.544.624 € 1.890.419 € 

10.437.596 € 

  

3,45% 

  
Πρόσθετα Τέλη 2.158.194 € 844.359 € 

τ. ΕΤΑΑ 
Κύρια Οφειλή 8.429.869 € 1.627.973 € 

11.415.508 € 
  

3,77% 
  

Πρόσθετα Τέλη 1.128.065 € 229.601 € 

τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
Κύρια Οφειλή 247.736 € 589 € 

325.758 € 

  

0,11% 

  
Πρόσθετα Τέλη 77.302 € 131 € 

Μη μισθωτοί e-ΕΦΚΑ 
Κύρια Οφειλή 35.122.132 € 47.165.938 € 

87.462.785 € 

  

28,90% 

  
Πρόσθετα Τέλη 3.046.655 € 2.128.060 € 

τ. ΕΤΕΑΕΠ 
Κύρια Οφειλή 2.026.550 € 462.325 € 

3.936.959 € 
  

1,30% 
  

Κύρια Οφειλή 1.159.391 € 288.693 € 

Φορείς εκτός                

e-ΕΦΚΑ  

Κύρια Οφειλή 393.191 € 58.231 € 
487.959 € 0,16% 

Πρόσθετα Τέλη 30.142 € 6.395 € 

ΣΥΝΟΛΑ 199.180.179 € 103.497.738 € 302.677.917 €  


