
                                                                                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΘΗΝΑ  15/09/2010                               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ              ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ∆ΙΕΣ/Φ8/34/88978 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ 

     (ΟΑΕΕ)  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        ΠΡΟΣ: ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α’     
∆/ΝΣΗ: ΕΣΟ∆ΩΝ     
ΤΜΗΜΑ : ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                           
ΤΑΧ.∆/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ∆ΟΥ 18          ΚΟΙΝ:          Η∆ΙΚΑ ΑΕ    
ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ                                              ∆/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΗΛΕΦ: 210 5285617                                                                    ΤΜΗΜΑ Β 
FAX: 210 5285599                                                              ΣΥΓΓΡΟΥ 101 11745 ΑΘΗΝΑ   
                    
                                                                                  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 78 
 
 
ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση οφειλών στους κληρονόµους». 
 
 
   Αναφορικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 

   Σύµφωνα µε την αριθ. 4931/22-7-09 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας «οι 

οφειλές προς τον Οργανισµό καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση δεκτική χρηµατικής 

αποτιµήσεως, είναι µεταβιβάσιµη στους κληρονόµους αφού σύµφωνα µε το άρθρο 1901 

του Α.Κ. « ο κληρονόµος ευθύνεται και µε τη δική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της 

κληρονοµιάς». Ως γνωστόν δια της (ρητής ή σιωπηράς ή πλασµατικής) αποδοχής της 

κληρονοµίας καθίσταται οριστική η υπεισέλευση του κληρονόµου σε όλα τα κληρονοµητά 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της περιούσιας του κληρονοµούµενου, η 

οποία αποτελεί το κύριο αντικείµενο της κληρονοµικής διαδοχής. 

   Ειδικότερα δια της οριστικής κτήσεως της κληρονοµιάς επέρχεται η λεγόµενη 

«σύγχυση» η ένωση της κληρονοµίας µετά της ιδίας περιούσιας του κληρονόµου, δηλ. 

συγχώνευση αυτών εις µία περιουσία. Αποτέλεσµα της συγχύσεως της κληρονοµίας 

µετά της ατοµικής περιουσίας του κληρονόµου είναι ότι οι υποχρεώσεις της κληρονοµίας 

καθίστανται «ιδιαι» αυτού υποχρεώσεις και συνεπώς ούτος ευθύνεται για τις εν λόγω 

υποχρεώσεις όχι µόνο µε την κληρονοµία αλλά και µε την υπόλοιπη περιουσία του. 

    Ως υποχρεώσεις της κληρονοµίας για τις οποίες όπως προαναφέρθηκε, ο 

κληρονόµος ευθύνεται απεριόριστα και προσωπικά, νοούνται τόσο οι «κυρίως 

υποχρεώσεις της κληρονοµίας» δηλαδή οι υποχρεώσεις του κληρονοµούµενου όσο και 

τα βάρη της κληρονοµίας. Βέβαια ο κληρονόµος έχει τη δυνατότητα είτε να αποποιηθεί 

την κληρονοµία σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις των αρ. 1847 επ. του ΑΚ είτε 
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να προβεί στην αποδοχή της µε το ευεργέτηµα της απογραφής, περιορίζοντας ούτως 

την ευθύνη του για τα χρέη της κληρονοµίας έτσι ώστε να ευθύνεται γι αυτά «µέχρι του 

ενεργητικού αυτής» (άρθρο 1904 εδ. α του Α.Κ.)». 

    Για την εφαρµογή της ανωτέρω γνωµοδότησης ζητήσαµε διευκρινήσεις από την 

Νοµική Υπηρεσία και σύµφωνα µε την αριθ. 2719/211-5-2010 γνωµοδότηση, οι 

ενέργειες για την αναζήτηση των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών από τους 

κληρονόµους του θανόντα είναι οι παρακάτω: 

    Σε πρώτη φάση η αναζήτηση των κληρονόµων του θανόντος ασφαλισµένου θα 

γίνεται µέσω των πιστοποιητικών της ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για τη σύνθεση της 

οικογενείας του θανόντος ασφαλισµένου (Πιστοποιητικό Εγγυτέρων συγγενών) και 

εφόσον δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θα 

αναζητείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

    Το Τµήµα Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών µε το αριθ. πρ. 

∆ΙΟΡΓ/Φ21/17/69919/12-7-2010 έγγραφό του µας ενηµέρωσε ότι το Πιστοποιητικό 

Εγγυτέρων Συγγενών δεν περιλαµβάνεται στα αυτεπαγγέλτως αναζητούµενα 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Πλην όµως µετά από 

επικοινωνία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες ∆ηµοτολογίου διάφορων ∆ήµων λάβαµε την 

πληροφόρηση ότι αυτό θα χορηγείται µόνο όταν υπάρχει στο αρχείο τους, καθόσον δεν 

εκδίδεται από τους ∆ήµους και σε περίπτωση που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή 

µπορούν να χορηγούν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο 

περιλαµβάνεται στα αυτεπαγγέλτως αναζητούµενα πιστοποιητικά. 

     Συνεπώς τα Περιφερειακά Τµήµατα του ΟΑΕΕ θα πρέπει να απευθύνονται 

στους ∆ήµους για χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών και εφόσον 

αυτό δεν υπάρχει στο αρχείο τους, για Πιστοποιητικό Οικογενειακής 

Κατάστασης. 

     Μετά την πληροφόρηση από τους αρµόδιους ∆ήµους περί των κληρονόµων του 

θανόντος ασφαλισµένου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω πιστοποιητικά, τα Περιφερειακά 

Τµήµατα θα πρέπει να ενηµερώνουν εγγράφως αυτούς, περί των οφειλών του θανόντος 

ασφαλισµένου. Οι κληρονόµοι σύµφωνα µε την αριθ. 2719/28-4-2010 

γνωµοδότηση έχουν υποχρέωση να αποδείξουν προσκοµίζοντας τα σχετικά 

πιστοποιητικά ότι προέβησαν στην αποποίηση της κληρονοµιάς ή στην 

αποδοχή της µε το ευεργέτηµα της απογραφής. 

    Στο σηµείο αυτό διευκρινίζουµε τα παρακάτω: 

    Η αποποίηση πρέπει να γίνει µε ποινή ακυρότητας εντός της από του νόµου 

προβλεπόµενης τετράµηνης προθεσµίας που αρχίζει από τότε που έµαθε ο κληρονόµος 
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την επαγωγή (χρόνος επαγωγής είναι ο χρόνος του θανάτου του κληρονοµουµένου) και 

το λόγο της και σε καµία περίπτωση προ της δηµοσιεύσεως της διαθήκης (ΑΚ 1847). 

Εξ΄ άλλου εντός της ως άνω προθεσµίας, ο κληρονόµος έχει σύµφωνα µε το άρθρο 

1902 του ΑΚ τη δυνατότητα να αποδεχθεί την κληρονοµία µε το ευεργέτηµα της 

απογραφής, µε δήλωση στο Γραµµατέα του ∆ικαστηρίου της κληρονοµίας, 

περιορίζοντας την ευθύνη του για τα χρέη της κληρονοµίας, έτσι ώστε να ευθύνεται για 

αυτά µέχρι το ενεργητικό αυτής. Εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσµία η 

κληρονοµία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.  

    Ο επιµερισµός της οφειλής του θανόντος θα λάβει χώρα σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ΑΚ, ήτοι στην εκ διαθήκης διαδοχής ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής 

στην περιουσία του θανόντος (σύµφωνα µε τη βούληση του διαθέτου), στην δε εξ 

αδιαθέτου διαδοχή, κατά την αναλογία της κληρονοµικής µερίδας εκάστου των 

συγκληρονόµων (π.χ. αν ο κληρονοµούµενος έχει σύζυγο και τέκνα η σύζυγος θα 

ευθύνεται για το ¼ της οφειλής τα δε τέκνα κατ΄ ισοµοιρία για τα υπόλοιπα ¾ κ.ο.κ.). 

    Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι µε βάση το κληρονοµικό δίκαιο, οι τάξεις των 

κληρονόµων συνολικά είναι έξι. 

    Από αυτές αναφέρουµε ενδεικτικά τις δύο πρώτες οι οποίες στην πράξη είναι οι 

πλέον συνήθεις: 

- Πρώτη τάξη: τέκνα (νόµιµα, υιοθετηµένα κλπ). 

Στην περίπτωση που υπάρχουν µόνο τέκνα αυτά ευθύνονται κατ΄ ισοµοιρία. 

Αντίθετα στην περίπτωση που υπάρχει και σύζυγος για τα ¾ του ποσού 

ευθύνονται τα παιδιά και για το ¼ του ποσού ο/η σύζυγος. 

- ∆εύτερη τάξη: γονείς, αδελφοί. 

Στην περίπτωση που υπάρχει και σύζυγος για το ½ του ποσού ευθύνεται ο/η 

σύζυγος και για το ½ του ποσού οι γονείς και τα αδέλφια κατ΄ ισοµοιρία. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύζυγος ευθύνονται οι γονείς και οι αδελφοί 

για ολόκληρο το ποσό κατ΄ ισοµοιρία. 

    Η καθολικότητα της κληρονοµικής διαδοχής έχει ως συνέπεια ο κληρονόµος, εφόσον 

δεν προβεί σε αποποίηση της κληρονοµίας ή στην αποδοχή της µε το ευεργέτηµα της 

απογραφής, ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κληρονοµίας όχι µόνο µε την 

κληρονοµία αλλά και µε την προσωπική του περιουσία. (ΑΚ  1901), ταυτιζόµενος νοµικά 

µε τον θανόντα. Καθίσταται λοιπόν οφειλέτης του Οργανισµού για τις οφειλόµενες 

ασφαλιστικές εισφορές του θανόντα και συνεπώς για τη χορήγηση βεβαίωσης ταµειακής 

ενηµερότητας θα ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 της ΥΑ 

Φ80000/7228/308/2006 σύµφωνα µε την οποία «για τη χορήγηση βεβαίωσης σε 
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ασφαλισµένο του ΟΑΕΕ απαιτείται η υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η προηγούµενη εξόφληση ή ρύθµιση των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών» 

ακόµα και στην περίπτωση που ο ίδιος ο κληρονόµος ως ενεργός ασφαλισµένος κατ΄ 

εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν 3607/07 έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές 

εισφορές του. 

    Όπως ήδη σας έχουµε ενηµερώσει οι κληρονόµοι δύνανται να ρυθµίσουν τις 

οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές του θανόντα σύµφωνα µε τα ανωτέρω και τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

     Παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω. Της παρούσης  να λάβουν 

γνώση ενυπόγραφα οι υπηρετούντες υπάλληλοι τις µονάδας σας. 
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