
Η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος 

οφειλετών στα Ταμεία 
 
Τη διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την λήψη 
αναγκαστικών μέτρων σε βάρος οφειλετών που περιλαμβάνουν και 
κατασχέσεις προβλέπει απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση. 
Μάλιστα, στην απόφαση αναφέρεται ρητά ότι, μερική εξόφληση της οφειλής 
χωρίς υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία λήψης 
μέτρων αναγκαστικής είσπραξης. Τα σημαντικότερα σημεία της απόφασης 
παρατίθενται παρακάτω. 
 
Α. Διαβίβαση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Κέντρο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). 
 
1. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί διαβιβάζουν την Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής 
που εκδίδουν στο ΚΕΑΟ, εντός μηνός από τη σύνταξή της. 
 
Β. Εγγραφή Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του 
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). 
 
1. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από το πληροφοριακό σύστημα του 
ΚΕΑΟ και την παραλαβή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, αποδίδεται, με 
ηλεκτρονικό τρόπο, μοναδικός αριθμός ΚΕΑΟ. Η απόδοση του μοναδικού 
αριθμού ΚΕΑΟ γίνεται με σειριακό τρόπο ανά ημερολογιακό έτος. 
 
2. Με την απόδοση μοναδικού αριθμού ΚΕΑΟ στην Πράξη Βεβαίωσης 
Οφειλής, αυτή καθίσταται νόμιμος εκτελεστός τίτλος, και εγγράφεται 
ηλεκτρονικά στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ. 
 
3. Μετά την εγγραφή στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων, παύει κάθε 
αρμοδιότητα είσπραξης, ρύθμισης ή λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης 
των ασφαλιστικών οργανισμών για τις οφειλές που διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ. 
 
Γ. Διαχωρισμός Οφειλών σε άμεσα και μη εισπράξιμες - Ενημέρωση 
Οφειλέτη - Είσπραξη Οφειλής 
 
1. Μετά την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, οι οφειλές διαχωρίζονται από το 
πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ σε άμεσα εισπράξιμες και μη, βάσει 
κριτηρίων που καθορίζονται από την Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης 
Κινδύνου του ΚΕΑΟ. 
 
2. Οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ δίνουν προτεραιότητα στις οφειλές που 
χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω ως άμεσα εισπράξιμες, και 
προχωρούν στην ενημέρωση του οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής, εντός 
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 
 
3. Ο οφειλέτης ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ για το σύνολο της 
οφειλής του με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 
 



i) Μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center). 
 
ii) Μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms). 
 
iii) Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 
 
iv) Μέσω του διαδικτυακού ηλεκτρονικού λογαριασμού του ΚΕΑΟ, κατόπιν 
πιστοποίησης. 
 
v) Μέσω γραπτής ειδοποίησης που αποστέλλεται στην επαγγελματική του 
διεύθυνση ή στη διεύθυνση κατοικίας του. 
 
Με τις παραπάνω ειδοποιήσεις, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να 
ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής του άμεσα, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, με την υπενθύμιση ότι σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσής του θα ακολουθήσει η λήψη μέτρων 
αναγκαστικής είσπραξης σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ - Ν.Δ. 356/1974). 
 
4. Ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της οφειλής του 
(κεφάλαιο και τυχόν προσαυξήσεις), ή να υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 
οφειλών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, εφόσον υφίσταται 
δυνατότητα ρύθμισης για το είδος της οφειλής. 
 
Μερική εξόφληση της οφειλής χωρίς υπαγωγή σε καθεστώς 
ρύθμισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία λήψης μέτρων αναγκαστικής 
είσπραξης. 
 
Η οφειλή αναπροσαρμόζεται στο τρέχον ασφάλιστρο και μετά την έκδοση της 
Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής και την απόδοση μοναδικού αριθμού ΚΕΑΟ, για 
τις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών 
οργανισμών. 
 
Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλών γίνεται ανά ασφαλιστικό 
οργανισμό. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το 
σύνολο των οφειλών του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ή να επιλέξει 
να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς έναν 
ασφαλιστικό οργανισμό, αφήνοντας σε εκκρεμότητα τις οφειλές προς τους 
λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
 
Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης είναι 
η περιφερειακή υπηρεσία του ΚΕΑΟ στην οποία βρίσκεται η έδρα ή η μόνιμη 
κατοικία του οφειλέτη, για το σύνολο των οφειλών ανά την επικράτεια προς 
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάσσονται στο ΚΕΑΟ και αφορούν 
τον ίδιο οφειλέτη. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης και εκδίδουν τις 
σχετικές αποφάσεις. 
 
Η εξόφληση της οφειλής ή σε περίπτωση ρύθμισης η καταβολή της δόσης 
γίνεται στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ή στις περιφερειακές 



υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή σε Τραπεζικά Ιδρύματα με χρέωση λογαριασμού 
μέσω ΔΙΑΣ. 
 
Δ. Αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης στον οφειλέτη 
 
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί εντός της ως άνω 
προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, και εντός μηνός από την εγγραφή της 
Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του 
ΚΕΑΟ, αποστέλλεται στον οφειλέτη Ατομική Ειδοποίηση. 
 
Στην Ατομική Ειδοποίηση αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το ποσό της 
οφειλής ανά Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, αναπροσαρμοσμένο στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών 
οργανισμών, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις ή άλλες τυχόν 
επιβαρύνσεις, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία έκδοσης της 
Ατομικής Ειδοποίησης. 
 
Στον οφειλέτη δίνεται αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης, 
προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του. 
 
Η Ατομική Ειδοποίηση αποστέλλεται είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά. 
 
Η έγγραφη ειδοποίηση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή επιδίδεται με 
υπάλληλο του ΚΕΑΟ ή δικαστικό επιμελητή. 
 
Η ηλεκτρονική ειδοποίηση κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138, Α΄), ή σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε 
ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινοποίηση. Στην περίπτωση αυτή ως 
ημερομηνία παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης θεωρείται η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής πρόσβασης του οφειλέτη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική 
Ενημέρωση Οφειλετών» του ΟΠΣ - ΙΚΑ, η οποία καταχωρείται ηλεκτρονικά 
και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως. 
 
Ατομική Ειδοποίηση αποστέλλεται και στις περιπτώσεις οφειλών που είχαν 
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης στο ΚΕΑΟ, και εκπίπτουν αυτής. 
 
Ε. Λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης 
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών που τίθεται στην 
Ατομική Ειδοποίηση και εφόσον ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή ρυθμίσει την 
οφειλή του, τα Περιφερειακά Τμήματα του ΚΕΑΟ, προβαίνουν στη λήψη 
μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ - Ν.Δ. 356/1974). 
 
Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνονται διαφοροποιούνται ανά 
κατηγορία οφειλέτη, και προσδιορίζονται από τις Διευθύνσεις Ανάλυσης και 
Αξιολόγησης Κινδύνου και Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής 
Υποστήριξης του ΚΕΑΟ. 
 
Σε ειδικές κατηγορίες οφειλετών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ δύναται, εκτός των 



ανωτέρω μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, να αναστέλλεται η δυνατότητα 
υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 17 του 
ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66, Α΄) 
 
Σε περίπτωση που για τον ίδιο οφειλέτη, υπάρχουν περισσότερες της μίας 
οφειλές προς έναν ή περισσότερους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κατά τη 
διάρκεια της λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, αντικείμενο 
διεκδίκησης από το ΚΕΑΟ αποτελεί το συνολικό ποσό της οφειλής προς τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
 
Κατά τη διαδικασία λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης είναι δυνατή η 
υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης. 
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