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ΠΡΟΣ
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄

Θ Ε Μ Α : «Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)».
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4172/2013
(ΦΕΚ167/τ.Α΄/23.7.2013) με τις οποίες ιδρύθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΑΟ
Σκοπός του ΚΕΑΟ είναι:
α) η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών
Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας,
β) η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των
Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), που θα περιλαμβάνει το ύψος
των οφειλόμενων ποσών, την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την
τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων,
γ) η μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο
αρμόδιο καθ' ύλην Υπουργείο,
δ) ο σχεδιασμός και η εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του
Κ.Ε.Α.Ο.
Σε πρώτη φάση στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές
οφειλές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και μεταγενέστερα οι αντίστοιχες οφειλές
του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Οι οφειλές που διαβιβάζονται πρέπει να είναι μη
ρυθμισμένες και άνω των € 5.000 (κύρια οφειλή και τυχόν επιβαρύνσεις). Το ίδιο
ισχύει και για τις οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης
προηγούμενων ρυθμίσεων.
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Οι λοιπές οφειλές παραμένουν στους οικείους φορείς και εξακολουθούν να
εισπράττονται από αυτούς.
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΑΟ
Το ΚΕΑΟ λειτουργεί με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, και εποπτεύεται από
τον Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή από Υποδιοικητή, κατόπιν εκχώρησης της
αρμοδιότητας αυτής.
Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. διακρίνονται σε κεντρική και περιφερειακές.
Α. Η κεντρική υπηρεσία διαρθρώνεται σε έξι (6) Διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών, με αρμοδιότητα τη βεβαίωση κάθε είδους
οφειλής με την απόδοση μοναδικού αριθμού, τη δημιουργία και τήρηση του
ηλεκτρονικού Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών.
β) Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών, με αρμοδιότητα την υπαγωγή σε
διακανονισμό των οφειλών και την παρακολούθηση της διαδικασίας εξόφλησης
αυτών.
γ) Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης κινδύνου, με αρμοδιότητα τον
καθορισμό κριτηρίων για το διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και
επισφαλείς, των στοιχείων δεικτών απόδοσης, τη συλλογή και αξιοποίηση
πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των οφειλετών
από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Διατραπεζικό
Σύστημα και από κάθε άλλη πηγή, με σκοπό την πιστοληπτική αξιολόγηση των
οφειλετών.
δ) Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης, με
αρμοδιότητα την έκδοση παραγγελιών κατασχέσεων, τη διενέργεια
πλειστηριασμών και την εγγραφή υποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία των
οφειλετών, τη διενέργεια κάθε ενέργειας σχετικής με τις αρμοδιότητες Ταμείων
Είσπραξης Εσόδων και των ταμειακών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την
παρακολούθηση της δικαστικής επίλυσης των υποθέσεων και την παροχή
απόψεων στα δικαστήρια.
ε) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης, Με
αρμοδιότητα την κατάρτιση προϋπολογισμού, την κατανομή των πιστώσεων του,
την παρακολούθηση της εκτέλεσης του, την κατάταξη των εσόδων και δαπανών
στους οικείους κωδικούς, την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών, την
τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση του ετήσιου
ισολογισμού-απολογισμού, τη λογιστική παρακολούθηση των καταθέσεων αποθεματικών και ταμειακής διαχείρισης, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και
την τήρηση αρχείου, τη διαχείριση θεμάτων κατάστασης του προσωπικού, ο
χειρισμός κάθε άλλου θέματος διοικητικής ή γραμματειακής φύσης που αφορά
στη λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο.
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στ) Διεύθυνση Πληροφορικής, με αρμοδιότητα τον εξοπλισμό και τη διαχείριση
των πληροφοριακών συστημάτων.
Β. Περιφερειακές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. αποτελούν τα Ταμεία Είσπραξης
Εσόδων και οι ταμειακές υπηρεσίες των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η οργανωτική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων του
Κ.Ε.Α.Ο. θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την
εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 101 του ν.4172/2013.
Με τη διάταξη αυτή, προβλέπεται η ρύθμιση πολλών θεμάτων που αφορούν το
Κ.Ε.Α.Ο. με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται θέματα οργάνωσης και αρμοδιοτήτων
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτουν στους σκοπούς του
ΚΕΑΟ, αλλά και ειδικότερα θέματα διαδικασιών.
4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΑΟ
Των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. προΐσταται Συντονιστής τα προσόντα και οι
υποχρεώσεις του οποίου καθορίζονται λεπτομερώς στις κοινοποιούμενες
διατάξεις.
Προκειμένου να συντονιστούν όλες οι δράσεις που είναι αναγκαίες για την
εκκίνηση της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο., να καταγραφούν οι διαδικασίες και να
επιλυθούν τα σχετικά ζητήματα, με την Α.Π.Ο28/7/9-9-2013 απόφαση του
Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, η οποία ξεκίνησε το
έργο της στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ.
Ο κωδικός αριθμός του Κ.Ε.Α.Ο. είναι (444).
Η Κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ στεγάζεται στο κτίριο της οδού Πειραιώς 28
(Τ.Κ.10437-ΑΘΗΝΑ).
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και fax είναι:
1. Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-52.91.701-708
2. 3ος Όροφος
: 210-52.91.731-748
ος
3. 4 Όροφος
: 210-52.91.709-730 & 210-52.91.749
ος
4. 5 Όροφος
: 210-52.91.750-799
5. FAX
: 210-52.91.735 & 210.52.91.744
Η διάρθρωση των διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Ο., οι
ειδικότερες αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων της, καθώς και οι
αρμοδιότητες των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και των ταμειακών υπηρεσιών
των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ως περιφερειακών υπηρεσιών του
ΚΕΑΟ) για τις οφειλές που θα μεταβιβαστούν στο Κ.Ε.Α.Ο. θα κοινοποιηθούν με
νεώτερη εγκύκλιο μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
3

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : (4) Φ

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 167
23 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμί−
ζει τη φορολογία του εισοδήματος:
α) των φυσικών προσώπων,
β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομι−
κών οντοτήτων.
2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις
κατηγορίες εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε.,
καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την
υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου
και την παρακράτησή του.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του
Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που προβλέπει η κείμενη νομο−
θεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά.
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α) «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται
σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε
είδους νομική οντότητα,
γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με
νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εται−
ρειών με νομική προσωπικότητα,
δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη
οργάνωσης ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός,
υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία

ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή
εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύ−
σης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε
μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής
επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χα−
ρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής
εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή δια−
θήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε
φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού
δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες
αστικού δικαίου,
ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που
υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,
στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες
ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή,
ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο
συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο
ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγε−
νικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα
ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα με−
τοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον
τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού,
ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο
κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα
ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τρι−
άντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή
δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης
ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγ−
χου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα
άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή
σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση
άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή
ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής
από τρίτο πρόσωπο.
Άρθρο 3
Υποκείμενα του φόρου
1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία
του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολο−
γητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και
την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπηρεσιών υγείας
στους ασφαλισμένους του.
Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά
την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου
ημερολογιακού μήνα.
3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω
ποσό με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους
στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για
την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών
υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ επιστρε−
φόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών
υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς
αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται
τα μηνιαία επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από
τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους της παρα−
γράφου α΄ του παρόντος, ανά κατηγορία παρεχόμενης
υπηρεσίας υγείας, η διαδικασία τυχόν συμψηφισμού
οφειλών, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβα−
σης της παρούσας διάταξης, τα κριτήρια διακοπής των
συμβάσεων των παρόχων, καθώς και κάθε άλλη σχετική
με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια.
5. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφει−
λών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις
και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους
συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους
των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού
ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα.
Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος συμ−
ψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον
πάροχο και υπολογίζεται επί του νομίμου παραστατικού.
Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και
επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί
μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπη−
ρεσιών υγείας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται και
μπορούν να αναπροσαρμόζονται και εξειδικεύονται τα
ποσοστά της επιστροφής, η προοδευτική διαβάθμιση,
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της διατάξεως, καθώς και περαιτέρω αναγκαία μέτρα
και μηχανισμοί για την πιστή εκτέλεση και τήρηση του
εγκεκριμένου ανά έτος, προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και
Οικονομικών δύναται να ανατίθενται, για λόγους δι−
ασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης
λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς
φορείς ο έλεγχος της ορθής τιμολόγησης και του ανα−
γκαίου της γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής,
η τήρηση των διεθνών λογιστικών κανόνων και ο έλεγ−
χος των παραστατικών και αναγκαίων δικαιολογητικών,
καθώς και η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων
υπηρεσιών υγείας. Το σύνολο των δαπανών για την
υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους παρόχους υπη−
ρεσιών υγείας.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 έχουν
αναδρομική ισχύ από 1.1.2013 και διάρκεια έως 31.12.2015,
πλην της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παρα−
γράφου 2, της οποίας η ισχύς άρχεται από της δημοσι−
εύσεως του παρόντος νόμου. Η ισχύς της παραγράφου
6 άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 101
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
1. Στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι−
στικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική
αυτοτέλεια.
2. Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό: α) την είσπραξη των λη−
ξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών
Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) τη δημι−
ουργία 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 σχε−
διασμό 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 εμπροθέ−
σμου καταβολής τους.
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 καταγρα−
φής οφειλών. Η πράξη βεβαίωσης οφειλής συντάσσεται
τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής
των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέ−
χρι 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 Δημοσί−
ων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ως ισχύει, αποτελεί η πράξη βεβαίω−
σης 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 αυ−
τοματοποιημένα η πράξη βεβαίωσης οφειλής εντός μη−
νός από τη σύνταξή της και της αποδίδεται μοναδικός
αριθμός.
Μετά το διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπρά−
ξιμες 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 εξο−
φλήσει, 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 αμφισβή−
τηση που ασκείται ενώπιον των οικείων Ασφαλιστικών
Οργανισμών ή Δικαστηρίων δεν έχει ανασταλτικό απο−
τέλεσμα, ε) σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας

