ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4172/2013 όπως ισχύει και έπειτα από την έκδοση της
Αριθµ. 29715/2410/30-05-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 105/Β/08.06.2018), “στο
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) διαβιβάζονται από τον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), όλες οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιµότητας, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που
βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθµισης”.
Κατ΄εφαρµογή των ανωτέρω, η είσπραξη όλων των υπολοιπόµενων δόσεων των
ενεργών ρυθµίσεων του Ν.4321/2015 (ρύθµιση 100 δόσεων) και του Ν.4152/2013 (Πάγια
Ρύθµιση 12 δόσεων) αρχής γενόµενης από τη ∆όση ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, θα
πραγµατοποιηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο.
Προκειµένου να καταβάλλετε την δόση σας µηνός Ιουνίου 2018 καθώς και κάθε
επόµενη δόση της ρύθµισής σας, θα πρέπει µετά τις 25 Ιουνίου 2018 να
χρησιµοποιήσετε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ ακoλουθώντας την παρακάτω
διαδικασία.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο
α) Μέσω του ιστότοπου http://www.efka.gov.gr/_eservices/home.cfm θα επιλέξετε τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.
β) Από τις διαθέσιµες υπηρεσίες, θα επιλέξετε αρχικά την εφαρµογή
“ΠιστοποίησηΟφειλετών” ακoλουθώντας τις οδηγίες χρήσης «Εγγραφή χρήστη»
χρήστη» για να
δηµιουργήσετε προσωπικό κωδικό χρήστη και password προκειµένου να έχετε πρόσβαση
στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕAO
https://apps.ika.gr/eApplicationDebtor/
γ) Αφού πιστοποιηθείτε σαν νέος χρήστης, θα µεταβείτε στην εφαρµογή “Ηλεκτρονική
Καρτέλα Οφειλέτη” χρησιµοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς (username &
password) που δηµιουργήσατε µέσω της εφαρµογής Πιστοποίησης Οφειλετών.
Μέσω της Ενότητας “ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ”
- Θα ενηµερωθείτε για το ποσό της απαιτηθείσας δόσης της ρύθµισής σας
Μέσω της Ενότητας ”ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ”
- Θα εκτυπώσετε την Ταυτότητα Οφειλέτη (20 ψήφιος αριθµός)
Με την Ταυτότητα Οφειλέτη µπορείτε να καταβάλλετε το ποσό της µηνιαίας δόσης σας
µέσω του ∆ιατραπεζικού Συστήµατος ∆ΙΑΣ επιλέγοντας “Συναλλαγή ΚΕΑΟ”.
Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες µπορείτε να επιλέξετε από
τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. την ενότητα: “Συχνές Ερωτήσεις για την
χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.”
http://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/faq_hl_yphr_ofeiletes.pdf
Σε περίπτωση που αντιµετωπίσετε πρόβληµα στην ανωτέρω διαδικασία µπορείτε να
απευθυνθείτε µετά τις 25-06-2018 για την καταβολή της δόσης Μηνός Ιουνίου 2018 στα
αρµόδια Τοπικά Υποκαταστήµατα ΕΦΚΑ Μισθωτών (πρ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) της περιοχής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
1. Στο ΚΕΑΟ θα διαβιβαστούν µόνο οι ενεργές ρυθµίσεις έπειτα από έλεγχο
καταβολής και τρεχουσών εισφορών ΕΦΚΑ. Οι ασφαλισµένοι που δεν
κατέβαλλαν τις απαιτηθείσες εισφορές ΕΦΚΑ θα απωλέσουν την ρύθµιση.
2. Εφόσον η ρύθµισή σας διαβιβάστηκε στο Κ.Ε.Α.Ο., θα πρέπει πλέον κάθε µήνα να
ενηµερώνεστε για το ποσό της µηνιαίας δόσης σας µέσω των Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών ΚΕΑΟ (Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη Πληρωµές Οφειλέτη) και να
καταβάλλετε την δόση σας µε την Ταυτότητα Οφειλέτη Κ.Ε.Α.Ο. Η ταυτότητα
οφειλής προηγούµενων δόσεων της ρύθµισής σας στον πρ. ΟΓΑ δεν ισχύει.
3. Παρακαλείσθε όπως τηρείτε τους όρους της ρύθµισης σας (εµπρόθεσµη
καταβολή δόσεων, καταβολή τρεχουσών εισφορών κλπ) για να µην εκπέσετε της
ρύθµισης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΕΦΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ)

