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ΘΔΜΑ : «Πεπί ςπαγυγήρ ζηην αζθάλιζη ηος ΟΑΔΔ ηυν καηόσυν τιλήρ κςπιόηηηαρ
και καηόσυν επικαππίαρ μεηοσών ή εηαιπικών μεπιδίυν εηαιπειών, καθώρ και όζυν
καηέσοςν ηην επικαππία ζε αςηοκίνηηα Γημόζιαρ Υπήζηρ»

Η Τπεξεζία καο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη ην ζέκα απεπζύλζεθε κε
ζρεηηθά εξσηήκαηά ηεο ζηε Γ/λζε Ννκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ γηα ηελ
έθδνζε ζρεηηθώλ γλσκνδνηήζεσλ.
Καηαξράο γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη αθξηβή γλώζε ησλ ελλνηώλ θπξηόηεηαο,
ςηιήο θπξηόηεηαο θαη επηθαξπίαο, αλαηξέρνληαο θαη’ απινύζηεπζε ζηνπο
λνκηθνύο νξηζκνύο, ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη:
Κςπιόηηηα (πιήξεο) είλαη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ ή
θηλεηνύ πξάγκαηνο πνπ ν θύξηνο απηνύ, έρνληαο ηε θπζηθή εμνπζία επ’ απηνύ
(λνκή θαη θαηνρή) δύλαηαη λα ην δηαζέηεη (κεηαβηβάδεη) ή εθκεηαιιεύεηαη όπσο
ζέιεη, αιιά θαη λα απνθιείεη θάζε ελέξγεηα άιινπ πάλσ ζ’ απηό (άξζξα 999,
1000, 1001 ΑΚ).
Πεξαηηέξσ, ν θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν θύξηνο ηνπ πξάγκαηνο
(θηλεηνύ ή αθηλήηνπ) έρεη, όπσο πξναλαθέξζεθε, ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη
θαη’ ειεύζεξε θξίζε ζε ηξίηνλ ηελ πιήξε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ
πξάγκαηνο, δηαηεξεκέλεο ηεο νπζίαο απηνύ (ηνπ πξάγκαηνο) αθεξαίαο. Σν

εκπξάγκαην απηό δηθαίσκα ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξάγκαηνο
νλνκάδεηαη θαηά ηε λνκηθή νξνινγία «επικαππία» (άξζξα 1142, 1143, 1144 ΑΚ).
ηελ πεξίπησζε απηή απηό πνπ απνκέλεη ζηνλ θύξην από ηελ πλήπη κςπιόηηηα
είλαη ε τιλή κςπιόηηηα. Μπνξνύκε δειαδή λα πνύκε όηη η πλήπηρ κςπιόηηηα
ζηην εν λόγυ πεπίπηυζη διαζπάηαι ζηην τιλή κςπιόηηηα και ζηην επικαππία.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ε επηθαξπία, αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά
ζηε ζύζηαζή ηεο, είλαη αμεηαβίβαζηη και επανέπσεηαι πάνηα ζηην τιλή
κςπιόηηηα με ηο θάναηο ηος επικαππυηή ή ζηην πεπίπηυζη παπαιηήζευρ ηος
επικαππυηή από αςηή. Έηζι ο τιλόρ μέσπι ηόηε κύπιορ ανακηά και πάλι ηην
πλήπη κςπιόηηηα.
1. ύκθσλα κε ηελ από 12/12/08 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνύινπ
ηνπ ΟΑΔΔ (ε νπνία ζπκθσλεί κε ηελ αξ. πξση. 3785/8-9-04 παιαηόηεξε
γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ηέσο ΣΔΒΔ), ζηηο δηαηάμεηο ησλ
εδαθηώλ α, β, γ θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 258/05, ο νομοθέηηρ
απκείηαι ζηη διαπίζηυζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ηος εηαίπος/μεηόσος ζηο κεθάλαιο
συπίρ άλλη διάκπιζη. ηο κεθάλαιο μεηέσοςν και ο κύπιορ ηυν
μεηοσών/εηαιπικών μεπιδίυν και ο επικαππυηήρ αςηών, ο καθέναρ με ηην
ιδιόηηηά ηος. Δπομένυρ, υρ μέηοσοι ηος κεθαλαίος, έζηυ και με
διαθοπεηικέρ ιδιόηηηερ, είναι ςποσπευηικά αζθαλιζηέοι και οι δύο ζηον
ΟΑΔΔ.
ΠΡΟΟΥΗ: Σα αναθεπόμενα ζηην πποηγούμενη παπάγπαθο αθοπούν
ηιρ εηαιπείερ και ηυν ηπιών καηαπγηθένηυν Σαμείυν (ΣΔΒΔ, ΣΑΔ, ΣΑ).
αο ππελζπκίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3518/06 ζηελ
αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε νιόθιεξε ηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα:
α) νη εηαίξνη ησλ ΔΠΔ, αλεμαξηήησο πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην
(όρη νη δηαρεηξηζηέο, παξά κόλν εάλ είλαη ηαπηόρξνλα θαη εηαίξνη ηεο εηαηξείαο).
β) ηα κέιε Γ ησλ ΑΔ, εθόζνλ είλαη ηαπηόρξνλα θαη κέηνρνη θαηά
πνζνζηό 3% ηνπιάρηζηνλ. Δάλ δηαζέηνπλ κία από ηηο δύν ηδηόηεηεο (δει. κόλν
κέινο Γ ή κόλν θάηνρνο ηνπ πνζνζηνύ κεηνρώλ), δελ αζθαιίδνληαη ζηνλ ΟΑΔΔ.
Δπίζεο, ζηελ αζθάιηζε ηνπ Οξγαληζκνύ ππάγνληαη ηα κέιε ή νη κέηνρνη
νξγαληζκώλ, θνηλνπξαμηώλ ή θάζε κνξθήο εηαηξεηώλ, (αλεμαξηήησο πνζνζηνύ

ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην), ησλ νπνίσλ ν ζθνπόο ζπληζηά δξαζηεξηόηεηα, γηα ηελ
νπνία ηα αζθνύληα απηή πξόζσπα ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ (εδάθην
α) παξ. 2 άξζξν 1 Π.Γ. 258/05).
Δπηπιένλ, ζηνλ Οξγαληζκό αζθαιίδνληαη νη κέηνρνη ησλ Αλσλύκσλ
Δηαηξεηώλ, ησλ νπνίσλ ν ζθνπόο είλαη ε κεηαθνξά πξνζώπσλ ή πξαγκάησλ επί
θνκίζηξσ κε απηνθίλεηα δεκόζηαο ρξήζεο, εθόζνλ είλαη θάηνρνη νλνκαζηηθώλ
κεηνρώλ (αλεμαξηήησο αξηζκνύ κεηνρώλ) [εδάθην δ) παξ. 2 άξζξν 1 Π.Γ. 258/05].
2. Καηά δεύηεξνλ, κε ηελ αξ. πξση. 8265/21-12-09 γλσκνδόηεζε ηεο
Γ/λζεο Ννκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΟΑΔΔ θαηέζηε ζαθέο όηη ζύκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 258/05, όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 5/2007, ζηην αζθάλιζη ηος
ΟΑΔΔ ςπάγονηαι οι ιδιοκηήηερ ΓΥ αςηοκινήηυν πος έσοςν ηην πλήπη
κςπιόηηηα αςηών, ανεξαπηήηυρ ποζοζηού κςπιόηηηαρ, νομήρ, σπήζηρ και
εκμεηάλλεςζηρ και οι έσονηερ ηην επικαππία ΓΥ αςηοκινήηυν, δηλ. όζοι
έσοςν ανεξαπηήηυρ ποζοζηού ηη σπήζη και εκμεηάλλεςζη αςηών με
ζςμβολαιογπαθική ππάξη μεηαβίβαζηρ δικαιώμαηορ επικαππίαρ.
πλεπώο, από ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ζπλάγεηαη όηη δεν ςπάγονηαι
ζηην ςποσπευηική αζθάλιζη ηος Οπγανιζμού οι καθ’ οιονδήποηε ηπόπο
κηώμενοι δικαίυμα τιλήρ κςπιόηηηαρ επ’ αςηοκινήηος Γημόζιαρ Υπήζηρ.
Σεο παξνύζεο λα ιάβεη γλώζε ελππόγξαθα ην πξνζσπηθό ηεο κνλάδαο

ζαο.
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