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Ι. Εισαγωγή 

Αρχές Δεκεμβρίου χιλιάδες ασφαλισμένοι είδαν εντελώς αιφνιδιαστικά ακόμη και 

για μικρές οφειλές (πχ. ενός μηνός, ή κάποιων προσαυξήσεων) να εκδίδονται 

ηλεκτρονικά και χωρίς καμία προειδοποίηση/ακρόαση Πράξεις Βεβαίωσης 

Οφειλής, οι οποίες διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ προς αναγκαστική είσπραξη. 

Ανάμεσα σ’αυτές και οι αναμενόμενες να ενταχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 67 

του ν.4821/2021 (έως 72 δόσεις) οφειλές των μηνών της πανδημίας (2ου 2020 έως 

και 6ου 2021). 

Η ως άνω πράξη του e-ΕΦΚΑ και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας ελέγχεται από 

πλευράς νομιμότητας, ιδίως όμως δεν συνάδει με τον κοινωνικό και ανθρωπιστικό 

σκοπό και χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα η ως άνω μαζική και 

απροειδοποίητη αποστολή ΠΒΟ στο ΚΕΑΟ δεκάδων χιλιάδων ασφαλισμένων, 

παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, που στην 

κοινωνική ασφάλιση αποτελεί πάγια αρχή της. Όφειλε συνεπώς ο Φορέας, πριν 

βεβαιώσει το χρέος, να καλέσει τον ασφαλισμένο για παροχή 

εξηγήσεων/αντιρρήσεων και μετά να προβεί στην έκδοση των ΠΒΟ (Σ.τ.Ε. 

2563/2016, 2546/2016, 696/2010, 2963/2009, 159/2009, 2709/2008). 

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο του e-ΕΦΚΑ της 2.12.2021  

«Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 η νέα ρύθμιση για τους 

πληγέντες από την πανδημία ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, η 

οποία επιτρέπει τον διακανονισμό των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ σε έως και 72 

μηνιαίες δόσεις. 

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού εντός της 

χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, με την προϋπόθεση να 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και να έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο. 

Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών για 

767.645 μη μισθωτούς για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 30.09.2021, η 

ένταξη των οποίων στο Κ.Ε.Α.Ο. ξεκίνησε επίσης από 01.12.2021. Επισημαίνεται 

επίσης πως οι οφειλές Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου–Μαΐου 2020 που είχαν τεθεί 

σε αναστολή είσπραξης δεν εντάσσονται στην εν λόγω ρύθμιση καθώς δεν θεωρούνται 
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ληξιπρόθεσμες. Η περίοδος αναστολής είσπραξης αυτών των οφειλών λήγει στις 

31/12/2021. 

Ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι παρακολουθείται αυτοτελώς, 

χωρίς να επηρεάζεται από τη ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση άλλων 

παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί 

ξεχωριστός ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται αποκλειστικά με την 

συγκεκριμένη ρύθμιση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την 

καταβολή των δόσεων. 

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 

στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. Για οφειλέτες που τυχόν εξαιρούνται από τη 

πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση θα μπορεί να 

υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. κλείνοντας ένα ηλεκτρονικό 

ραντεβού μέσα από τον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

 

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Στο άρθρο 101 του ν.4172/2021 ορίζονται τα εξής: 

Αρθρο 101 

 Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) 

 1. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο) με οικονομική και 

λογιστική αυτοτέλεια. 

 2. Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό: α) την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των 

Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, β) τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών 

Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων ποσών την αιτία και 

τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων, γ) τη μελέτη, 

επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο αρμόδιο καθ` ύλην Υπουργείο, δ) 

το σχεδιασμό και την εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ο. 

 3. Για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται: 

 Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι καταβλητέες εισφορές έως την καταληκτική ημερομηνία 

εμπροθέσμου καταβολής τους. 
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 Καθυστερούμενες, οι ασφαλιστικές εισφορές από την επόμενη ημέρα λήξης της εμπροθέσμου 

καταβολής τους. 

 Ληξιπρόθεσμες, οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές από τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης 

της οφειλής. 

 Βεβαίωση οφειλής, η ειδική διοικητική πράξη καταγραφής οφειλών. Η πράξη βεβαίωσης οφειλής 

συντάσσεται τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών 

οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές 

οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες. 

 Τίτλο εκτελεστό αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σύμφωνα με το ν.δ.356/1974 Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ως ισχύει, αποτελεί η πράξη βεβαίωσης οφειλής μετά την απόδοση 

μοναδικού αριθμού και την ταυτόχρονη ηλεκτρονική εγγραφή της στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο 

εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο. 

 4. Στη βάση δεδομένων του Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα η πράξη βεβαίωσης οφειλής 

εντός μηνός από τη σύνταξη της και της αποδίδεται μοναδικός αριθμός. 

 Μετά το διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς: α) ενημερώνεται ο οφειλέτης 

με κάθε πρόσφορο μέσο για την οφειλή του και την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, β) 

εντός μηνός από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση και τάσσεται 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει, γ) μετά την 

εκπνοή της ως άνω προθεσμίας ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια όργανα για 

εκτέλεση σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, ως ισχύει, δ) μετά τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των ληξιπροθέσμων 

οφειλών κάθε είδους διοικητική ή δικαστική αμφισβήτηση που ασκείται ενώπιον των οικείων 

Ασφαλιστικών Οργανισμών ή Δικαστηρίων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, ε) σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, ο οφειλέτης μπορεί με 

αίτηση του να υπαχθεί στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 ή της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της 

παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107), στ) τα έσοδα αποδίδονται άμεσα στους 

οικείους Οργανισμούς μέσω της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.). 

..................... 

9. α) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται από 1.7.2013 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του 

ΟΑΕΕ και από 1.1.2014 του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη των οικείων οργανισμών εντάσσονται σταδιακά και λοιποί 

οργανισμοί, στους οποίους, μετά την ένταξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. 

 β) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται: ί) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ 

συνολικής οφειλής, ιι) οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης των προηγούμενων 

ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής. 

 10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη των 

οικείων Οργανισμών ρυθμίζονται: το περιεχόμενο (τα στοιχεία) της βεβαίωσης οφειλής (όπως: ΑΜΚΑ, 

ΑΦΜ, η αιτία και το ύψος της οφειλής, ο χρόνος στον οποίο ανάγεται), ο τρόπος και η διαδικασία 

επίδοσης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του Κ.Ε.Α.Ο., τα 

κριτήρια και στοιχεία δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για το διαχωρισμό άμεσων εισπράξιμων και 

επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους 

οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς, η αναδιάρθρωση ή κατάργηση υφιστάμενων οργανικών μονάδων 

ή αρμοδιοτήτων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτουν στους σκοπούς του Κ.Ε.Α.Ο. 

και η μεταφορά στο Κ.Ε.Α.Ο. των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και η μεταβολή του ύψους του ποσού 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών που μεταβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο. προς είσπραξη. Με όμοια απόφαση 

καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων του Κ.Ε.Α.Ο., τα 

καθήκοντα του Συντονιστή, τα προσόντα των διοριζομένων, ο αριθμός των υπαλλήλων που απαιτείται 
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για τη στελέχωση του ανά κατηγορία και κλάδο, ο κανονισμός οικονομικής οργάνωσης και λειτουργίας 

του καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται ο χρόνος, ο 

τρόπος και η διαδικασία της έκτακτης χρηματοδότησης του Κ.Ε.Α.Ο. Με απόφαση του Διοικητή του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 11. α) Η άσκηση διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθημάτων κατά την ισχύουσα διαδικασία στους 

οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την αμφισβήτηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών 

οφειλών δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. 

 β) Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών 

από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ο οφειλέτης με αίτηση του μπορεί να υπαχθεί στις 

διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 ή της υποπαραγράφου ΙΑ.2, της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107), όπως ισχύει. 

 γ) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο. εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τις 

κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από το άρθρο 

27 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, για τις καθυστερούμενες οφειλές μέχρι 31.12.2012, και 

με την επιβάρυνση που προβλέπεται από το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφοι ΙΑ.1 και 

ΙΑ.2, περίπτωση 11 του ν. 4152/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 

δεύτερου του ν. 4158/2013, για τις καθυστερούμενες οφειλές από 1.1.2013. 

 δ) Η διοικητική εκτέλεση που ήδη έχει αρχίσει στα οικεία ταμεία πριν την έναρξη λειτουργίας του 

Κ.Ε.Α.Ο. συνεχίζεται από το Κ.Ε.Α.Ο.. 

 ε) Ο προϋπολογισμός του Κ.Ε.Α.Ο. εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υποβάλλεται για 

τελική έγκριση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εντός των προθεσμιών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 12. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται από της ένταξης κάθε 

οργανισμού στη διαδικασία είσπραξης μέσω του Κ.Ε.Α.Ο.. Οι διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών 

οργανισμών διατηρούνται για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ συνολικής οφειλής. 

Σχολιασμός της άνω διάταξης: 

Κατά ρητή πρόβλεψη « Η πράξη βεβαίωσης οφειλής συντάσσεται τον επόμενο μήνα 

λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές 

κατέστησαν καθυστερούμενες.». Κατά συνέπεια, ναι μεν η ΠΒΟ συντάσσεται τον 

επόμενο μήνα της λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών, 

οι οποίες στις περιπτώσεις των ειδοποιητηρίων των αποκλειστικά μη μισθωτών 

είναι από 1.1.2020 και εντεύθεν βέβαιες και εκκαθαρισμένες (με βάση την 

επιλεγείσα Ασφαλιστική Κατηγορία), μπορεί όμως να συνταχθεί και εντός έξι (6) 

μηνών από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες. 

Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στον Φορέα (εντός του ανωτέρω ικανού χρονικού 

διαστήματος) να καλέσει τον ασφαλισμένο να εξοφλήσει την τυχόν υπάρχουσα 

οφειλή, ή/και να υποβάλλει αντιρρήσεις, λαμβανομένων υπόψη και των συχνά 
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παρουσιαζομένων λαθών στις χρεώσεις των ειδοποιητηρίων, ακόμη και σε 

ασφαλισμένους που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους. 

Κατ’εξουσιοδότηση της άνω διατάξεως εκδόθηκε η ακόλουθη Υπουργική Απόφαση: 

Αριθμ. οικ. 16301/933/2020 (ΦΕΚ B' 1802/12.05.2020) 

 Τύπος των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.), που εκδίδονται ηλεκτρονικά, αρμόδιο 

όργανο για την υπογραφή και διαδικασία επίδοσης και αμφισβήτησης αυτών. 

Έχοντας υπόψη:.................... 

Άρθρο 1 

 Τύπος Πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά 

 1. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής - Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Β.Ο. - Π.Ε.Ε.) και οι Πράξεις 

Βεβαίωσης Οφειλής - Πράξεις Επιβολής Πρόσθετου Τέλους (Π.Β.Ο. -Π.Ε.Π.Τ.), που εκδίδονται 

ηλεκτρονικά κατά το μηχανογραφικό έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών 

Ασφαλιστικών Εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολογική περίοδο, φέρουν τα εξής στοιχεία: 

 Α. Τα στοιχεία του Ασφαλιστικού Φορέα και της Υπηρεσίας του e- ΕΦΚΑ που εκδίδει την πράξη 

(επωνυμία Ασφαλιστικού Φορέα, αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, ταχυδρομική Διεύθυνση και 

Στοιχεία Επικοινωνίας). 

 Β. Τα στοιχεία του εργοδότη (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) σε βάρος του οποίου συντάσσεται το 

σύνολο των οφειλόμενων εισφορών και πρόσθετων τελών, καθώς και την χρονική περίοδο στην οποία 

ανάγονται. 

 Γ. Την ημερομηνία της έκδοσης και την υπογραφή του αρμοδίου οργάνου. 

 2. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθωτών που εκδίδονται ηλεκτρονικά και 

αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ. φέρουν τα εξής στοιχεία: 

 Α. Τα στοιχεία του Ασφαλιστικού Φορέα και της αρμόδιας Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ που εκδίδει την 

πράξη (επωνυμία Ασφαλιστικού Φορέα, αρμόδια υπηρεσία, Ταχυδρομική Διεύθυνση και Στοιχεία 

Επικοινωνίας). 

 Β. Τα ασφαλιστικά στοιχεία του οφειλέτη (Φυσικού Προσώπου), σε βάρος του οποίου συντάσσεται, 

καθώς και τη χρονική περίοδο στην οποία ανάγονται αυτές. 
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 Γ. Την ημερομηνία της έκδοσης και την υπογραφή του αρμόδιου οργάνου. 

Αρθρο 2 

 Αρμόδιο όργανο για την υπογραφή των πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά 

1. Οι πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που εκδίδονται ηλεκτρονικά κατά το μηχανογραφικό 

έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών, φέρουν την υπογραφή 

του εκάστοτε Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών, της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, 

της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ. 

 Οι πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που εκ-δίδονται ηλεκτρονικά κατά το μηχανογραφικό 

έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών και αφορούν Δημόσιο, 

Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., φέρουν την υπογραφή του εκάστοτε Προϊσταμένου της αντίστοιχης Διεύθυνσης 

Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ. 

 2. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής Μη Μισθωτών που εκδίδονται μετά από μηχανογραφικό έλεγχο 

κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 φέρουν την υπογραφή του εκάστοτε Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ. 

Άρθρο 3 

 Επίδοση πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά 

 1. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής - Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Β.Ο. -Π.Ε.Ε.) και οι Πράξεις 

Βεβαίωσης Οφειλής - Πράξεις Επιβολής Πρόσθετου Τέλους (Π.Β.Ο. -Π.Ε.Π.Τ.), που εκδίδονται κατά 

τον μηχανογραφικό έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών, 

επιδίδονται ηλεκτρονικά μέσω ανάρτησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στις οποίες έχουν 

πρόσβαση με χρήση των προσωπικών τους κωδικών οι εργοδότες. Ως ημερομηνία επίδοσης των 

πράξεων, θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία 

καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως. 

 2. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθωτών εκδίδονται ηλεκτρονικά και αναρτώνται 

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ στις οποίες οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση, με χρήση των 

προσωπικών τους κωδικών. Ως ημερομηνία επίδοσης της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής θεωρείται η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του ασφαλισμένου στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται 

ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως. 

Άρθρο 4 

 Αμφισβήτηση του περιεχομένου των πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά 
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 1. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των πράξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1, που εκδίδονται ηλεκτρονικά, υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση) στην Τοπική 

Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.) της αρμόδιας υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ εντός τριάντα (30) ημερών από την 

επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής επίδοσης των πράξεων, που γίνεται κατά τις διατάξεις του 

προηγούμενου άρθρου. 

 2. Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) κατά των πράξεων των παραγράφων του άρθρου 

1, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη των εισφορών που καταλογίστηκαν όπως προκύπτει 

από το άρθρο 101 παρ. 11 του ν. 4172/2013 και την αριθμ. Φ.80000/ οικ.25379/312/2013 (Β` 

2699) υπουργική απόφαση. 

Η ρύθμιση των έως 72 δόσεων! 

Περί αυτής προβλέπει το άρθρο 67 του ν.4821/2021 

Άρθρο 67 

 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - 

 Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 

 Στο άρθρο 32 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), α) στην παρ. 1 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον 

αριθμό των δόσεων και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) στην παρ. 2 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο 

ως προς τα αρμόδια όργανα, γ) στην παρ. 3 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον αριθμό των 

δόσεων, δ) στην παρ. 4 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής της πρώτης δόσης, ε) η παρ. 6 τροποποιείται ως προς την απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής επιτοκίου, στ) στην παρ. 8, τροποποιούνται οι περ. α), γ), δ) και στ), ζ) στην παρ. 9 

τροποποιείται η περ. β), η) η παρ. 11 τροποποιείται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το 

άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής: 

 «Άρθρο 32 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών 

 1.Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και 

ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), το άρθρο όγδοο της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 

83), τα άρθρα εικοστό τρίτο και εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), το άρθρο 10 του ν. 

4684/2020 και το άρθρο πέμπτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η 
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οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας 

καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) 

μηνιαίων δόσεων. 

 Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και 

οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, 

απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται 

για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των 

μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που 

ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

 2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία 

πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των 

περιφερειακών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. 

 3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1, κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία 

υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης 

καταβολής, επιβαρύνονται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με επιτόκιο 

δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογιζόμενο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που 

υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με 

επιτόκιο. 

 4. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη 

δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται 

έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την 

απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

 5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ. 

 6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του 

υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου. 

 7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί 

σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης. 

 8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα: 
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 α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, 

 β) στις επιχειρήσεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) χορηγείται 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για 

το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό, δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με 

παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή, 

 γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής 

εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια 

τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, το μέτρο της 

κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και 

αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, 

λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης, 

 δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), 

και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών 

περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, 

ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή 

διακόπτεται. 

 Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται 

και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης. 

 9. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες: 

 α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, 

 β) τη μετατροπή ως άμεσα απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων 

τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων, 

 γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία 

μέσα. 

 10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 31.1.2022. 

 11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνονται οι 

προθεσμίες υποβολής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και καταβολής της πρώτης 

δόσης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να 

προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.» 
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Τέλος εκδόθηκε η εγκύκλιος 61/2021 του e-ΕΦΚΑ, που μπορείτε να 

κατεβάσετε από δω: 

https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-61-02122021 

 

ΙΙΙ. Η ΠΒΟ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ 

1. Που τη βρίσκουμε? Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Υποχρεώσεις Κοινωνικής 

Ασφάλισης/Οφειλές. 

 

 

2. Πότε εκδίδεται: Όταν δεν πληρωθεί δόση εκκαθάρισης ή παρέλθει μήνας 

από την προθεσμία πληρωμής εκάστου ειδοποιητηρίου μη μισθωτού. 

 

3. Τι μορφή έχει 

 

https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-61-02122021
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Παρατηρήσεις: Ούτε βεβαίωση ότι υπήρξε προηγούμενη 

ειδοποίηση/ακρόαση, ούτε μνεία για την δυνατότητα ενστάσεως καθώς 

και του αρμοδίου οργάνου στην οποία αυτή απευθύνεται. 

 



 13 

4. Ποιο είναι το Νομικό Πλαίσιο: ΥΑ οικ. 16301/933/2020 (ΦΕΚ 

Β΄1802/12.5.2020)  (Βλέπε ανωτέρω). 

5. Πως επιδίδεται: Ηλεκτρονικά: Ως ημερομηνία επίδοσης της Πράξης 

Βεβαίωσης Οφειλής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του 

ασφαλισμένου στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να 

αποτυπωθεί εγγράφως. 

6. Ένδικα μέσα: Υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση) στην Τοπική 

Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.) της αρμόδιας υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ εντός τριάντα (30) 

ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής επίδοσης των πράξεων 

(για τους δικηγόρους Διοικούσα Επιτροπή Νομικών). 

7. Πως την πληρώνουμε: Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ (προηγούμενη 

πιστοποίηση ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – βλέπε κατωτέρω) εξάγουμε ταυτότητα 

οφειλής και στο e-banking ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΑΟ. 

Προσοχή! Δεν πληρώνουμε με κωδικό ΕΦΚΑ!!!! 

8. Πλήρωσα την οφειλή, αλλά αυτή έχει ήδη διαβιβαστεί ΚΕΑΟ, τι κάνω: 

Τα χρήματα που έχουν καταβληθεί με RF….. e-ΕΦΚΑ δεν χάνονται και 

παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο στην εφαρμογή και εξοφλούν μελλοντικά 

ειδοποιητήρια. Πρέπει όμως να γίνει η διαδικασία πιστοποίησης και ρύθμισης ή 

εξόφλησης οφειλής στο ΚΕΑΟ. 

ΙV. Βήμα – βήμα η πιστοποίηση και η  ολοκλήρωση αίτησης ρύθμισης 

στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΟ. 

Τα βασικά: 

Υπαγόμενα χρέη: α) Εισφορές σε αναστολή είσπραξης μέχρι 31.12.2021 (2ος έως 

και 4ος 2020) και β) Εισφορές 2ου 2020 έως και 6ου 2021 

Το επιτόκιο είναι 2,5% αλλά σε περίπτωση που οι δόσεις είναι λιγότερες και έως 

36, οι δόσεις είναι άτοκες. 

Το ποσόν της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 50 ευρώ. 
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Η υποβολή αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΟ. 

Προθεσμία υποβολής έως 31.1.2022 

Προκειμένου να υπαχθούν και οι σε αναστολή εισφορές, θα πρέπει να καταστούν 

ληξιπρόθεσμες, ήτοι να παρέλθει η 31.12.2021. (Εδώ δεν υπάρχουν οδηγίες για 

όσους θέλουν να τα πληρώσουν). 

Απώλεια ρύθμισης επέρχεται σε περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσό που 

αντιστοιχεί σε δύο δόσεις. 

Κωδικός πληρωμής! Δημιουργήθηκε διαφορετικός κωδικός πληρωμής, ανεξάρτητος 

από την ταυτότητα οφειλέτη, που συνήθως έχουμε σε άλλες ρυθμίσεις (120 και 12 

δόσεων). 

Με δεδομένο ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα και απορίες κατά τις 

πρώτες προσπάθειες ρύθμισης, θέσαμε ορισμένα ερωτήματα και λάβαμε 

τις ακόλουθες επίσημες απαντήσεις: 

1.Αρκετοί ασφαλισμένοι αρχικά ανέφεραν ότι προσπαθούν να πιστοποιηθούν και 

δεν μπορούν. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουν αναρτηθεί όλα τα χρέη από ΠΒΟ. 

Τα  αρχεία οφειλών Μη Μισθωτών χρονικής περιόδου  2020-2021 (21 

μήνες) διαβιβάστηκαν από την ΗΔΙΚΑ στο τέλος του προηγούμενου 

μήνα και λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων, ενσωματώθηκαν 

σταδιακά στο πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ.   

2. Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα εμφανίζονται και στην καρτέλα ρύθμιση 

οφειλών, εμφανίζονται δύο ρυθμίσεις (covid και πάγια ν.4152/2013). Ορισμένοι 

οφειλόμενοι μήνες εμφαίνονται και στην πάγια και στην covid.  

Οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν οφειλές με τη ρύθμιση του ν. 

4821/21  (COVID), θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της 

αίτησης για τη ρύθμιση αυτή και μετά, εάν το επιθυμούν, να 

προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση για τυχόν άλλες οφειλές 

(ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ). 
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3.Σοβαρό πρόβλημα έχουν όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, που εκεί εντάσσεται όλο 

το ποσόν στις πάγιες ρυθμίσεις. Αυτό κατά τη γνώμη μου καθιστά τις πάγιες μη 

βιώσιμες διότι έχει τεράστια αύξηση στο ποσόν εκάστης δόσεως, ενώ μάλλον είναι 

εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, αφού στερεί από τον ασφαλισμένο τη 

δυνατότητα της ρύθμισης 72 δόσεων. 

 

Οφειλέτες που τηρούσαν Πάγια Ρύθμιση πριν την ένταξη των νέων 

οφειλών , εάν οι νέες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων 

απασχόλησης Φεβρουάριου 2020 -Ιουνίου 2021 εντάχθηκαν αυτόματα 

στην Πάγια Ρύθμιση, θα πρέπει να υποβάλλουν  κατ’ εξαίρεση αίτημα 

στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής 

εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., 

προκειμένου να αφαιρεθούν τα σχετικά παραστατικά από την Πάγια 

Ρύθμιση και να ενταχθούν στη ρύθμιση πληγέντων από την πανδημία ν. 

4821/2021. 
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Μήπως πρέπει να αναμένουμε λίγες μέρες να ενημερωθεί πλήρως το σύστημα του 

ΚΕΑΟ και μετά να ξεκινήσουμε τις ρυθμίσεις. 

Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των προαναφερόμενων 

οφειλών στα πληροφοριακά συστήματα του ΚΕΑΟ. 

Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις 4611 θα πρέπει να κάνουν παράλληλες 

ρυθμίσεις, ή θα είναι όπως με τα μετέπειτα χρέη (που είναι σε tab συνδυασμός 

πάγιας και 4611)? 

Οφειλέτες που τηρούν ρύθμιση ν. 4611/2019 (120 δόσεις) και έχουν 

οφειλές περιόδου Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021  μπορούν να 

εντάξουν τις οφειλές αυτές στη ρύθμιση COVID του ν. 4821/2021. Επίσης, 

οφειλέτες με ρύθμιση ν. 4611/2019 και παράλληλη πάγια ρύθμιση, με 

οφειλές περιόδου Φεβρουαρίου 2020 - Ιουνίου 2021 που έχουν 

διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο.  μπορούν επίσης να εντάξουν τις οφειλές αυτές 

στη ρύθμιση COVID του ν. 4821/2021 υποβάλλοντας αίτημα στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής 

εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 

Διαδικασία: 

Η αίτηση ρύθμισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται με την πληρωμή 

της πρώτης δόσης. Η είσοδος γίνεται από την ιστοσελίδα του ΚΕΑΟ εντός της 

ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-

yperesies-keao 

Θα δείτε την ακόλουθη εικόνα: 

https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao
https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao
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1ο Στάδιο πιστοποίησης (δηλαδή δημιουργίας χρήστη) 

Η πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες γίνεται μέσω 

διαδικτύου και απαιτεί την χρήση κωδικών TAXIS. Για να πιστοποιηθείτε στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του 

Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr) επιλέγετε ΜΕΝΟΥ  Κέντρο Είσπραξης 

Ασφαλιστικών Οφειλών  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ  Πιστοποίηση 

Οφειλετών. Στη συνέχεια ακολουθείτε τα βήματα της εφαρμογής καταχωρώντας 

τους κωδικούς που σας έχουν αποδοθεί από το TAXISNET, επιλέγοντας τον 

κωδικό χρήστη και το συνθηματικό και συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία 

που αφορούν στα προσωπικά και επαγγελματικά σας στοιχεία.  
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(Όσοι έχετε πιστοποιηθεί στο παρελθόν, παραλείπετε αυτό το στάδιο) 

 

 

 

2ο Στάδιο Ρύθμισης Οφειλών και πληρωμής 

Αφού έχουμε πιστοποιηθεί, κάνουμε αποσύνδεση και επιλέγουμε από τις 

υπηρεσίες του ΚΕΑΟ τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ και εισερχόμαστε με τους νέους 

κωδικούς χρήστη που έχουμε δημιουργήσει. Στην αρχή λαμβάνουμε αυτό το 

μήνυμα: 
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Κατά συνέπεια και όπως έχει ήδη επισημανθεί, πρώτα προχωράμε τη ρύθμιση του 

ν.4821/2021 και μετά την πάγια. Στη συνέχεια βλέπουμε την ακόλουθη εικόνα: 
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Επιλέγουμε πρώτα την ρύθμιση covid και πατάμε το κουμπί επόμενο: 

 

Στην εικόνα αυτή μας παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης σε δόσεις ή πληρωμής 

εφάπαξ. Και στις δύο επιλογές πατάμε υπολογισμός. 
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Aν επιλέξουμε 72 δόσεις το σύστημα θα βγάλει αυτόματα το μέγιστο αριθμό δόσεων 

(ώστε η κάθε δόση να είναι 50 ευρώ τουλάχιστον) και στην ανωτέρω περίπτωση μας 

έβγαλε 12 δόσεις, οι οποίες είναι και άτοκες. Εμπεριέχουν φυσικά τις 

προσαυξήσεις που συμπεριλαμβάνονται στις ΠΒΟ. 

Πατάμε επόμενο και βλέπουμε την ακόλουθη εικόνα: 
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Πατώντας υποβολή αιτήματος, η ρύθμιση ολοκληρώνεται και λαμβάνουμε Κωδικό 

πληρωμής με τον οποίο πληρώνουμε είτε στην Τράπεζα, είτε e-banking 

επιλέγοντας τραπεζική πληρωμή ΚΕΑΟ και βάζοντας τον Κωδικό πληρωμής που 

αναφέρεται στην ρύθμιση, την οποία εκτυπώνουμε και φυλάμε στο αρχείο μας.  

Αυτονοήτως την πληρωμή κάνουμε αυθημερόν, διότι η πρώτη πληρωμή 

είναι αυτή που ενεργοποιεί τη ρύθμιση. 

Στην συνέχεια επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και ρυθμίζουμε τα υπόλοιπα χρέη 

στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων με τον αυτό τρόπο που δείξαμε παραπάνω. 

Πάλι εκτυπώνουμε τη ρύθμιση με την ταυτότητα οφειλέτη και πληρώνουμε 

αυθημερόν την πρώτη δόση. 
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Η εικόνα τη ρύθμισης είναι περίπου η ακόλουθη: 

 

 

 

 

Έχουμε ταυτότητα οφειλέτη, προθεσμία, ποσόν καταβολής... Αυτονοήτως 

πληρώνουμε μέσω Τραπέζης ή e-banking άμεσα, προκειμένου να 

ενεργοποιήσουμε τη ρύθμιση. 

 

Πώς ελέγχουμε την κατάσταση ρύθμισης? 

Μετά από μερικές μέρες από την καταβολή της πρώτης δόσης και με τους 

γνωστούς κωδικούς χρήστη ΚΕΑΟ που έχουμε φτιάξει με τις πιστοποιήσεις, 

πάμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 

Επιλέγουμε την υποκαρτέλα (tab) ρυθμίσεις οφειλών (σημασμένο)... 
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Καλή επιτυχία σε όλους. 

 

Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2021 

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος 


