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  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
  ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
  Ταχ. Δ/νση    : Σατωβριάνδου 18                                                       

                     10432 Αθήνα
  Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου
  Τηλέφωνο      : 210 – 5285569
  Fax                 : 210 – 5229840
  e-mail            :tm.asfalisismm@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της εγκυκλίου 29/2019 - Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων 
Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε.»

Όπως είναι γνωστό, με την αρ. 29/2019 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες για την 
ασφάλιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ προς τις Υπηρεσίες του Φορέα από 1/1/2019, σε εκτέλεση του με 
αρ.πρωτ.Δ.15/Γ’/οικ.5222/125/5-2-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών της 
ΓΓΚΑ με το οποίο παρασχέθηκαν διευκρινίσεις για τη συνδυαστική εφαρμογή της παρ.7γ του άρθρου 39 
του ν.4387/2016 και του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του Π.Δ 258/05.
Συγκεκριμένα:

           Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο η υπαγωγή στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ 
καθορίζεται ως εξής:

1. Μέτοχοι ΚΤΕΛ ΑΕ α’ περίπτωσης 

Οι μέτοχοι της συγκεκριμένης μορφής ΚΤΕΛ ΑΕ, έχουν εισφέρει σ’ αυτήν την κυριότητα των 
λεωφορείων τους και ανεξαρτήτως ποσοστού μετοχών ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π. 
ΟΑΕΕ και καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτοί – ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 39 και 41 του ν.4387/2016. 

Στην  περίπτωση που ασκούν παράλληλα μισθωτή εργασία στην ίδια ΚΤΕΛ ΑΕ με οποιαδήποτε 
ειδικότητα – συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού – ή σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη, ή ασκούν άλλη 
δραστηριότητα ως μη μισθωτοί, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 
του ν.4387/2016.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α’   

ΚΟΙΝ:  Ως ο συνημμένος πίνακας
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2.  Μέτοχοι ΚΤΕΛ ΑΕ β’ περίπτωσης 

Οι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών της περίπτωσης αυτής, ανεξαρτήτως ποσοστού μετοχών, οι 
οποίοι διατηρούν ποσοστό ιδιοκτησίας επί ΔΧ λεωφορείου που εκμισθώνεται στην ΚΤΕΛ ΑΕ, ασφαλίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΟΑΕΕ και καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτοί – ελεύθεροι 
επαγγελματίες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 41του ν.4387/2016.

Οι μέτοχοι που οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο λεωφορείο Δ.Χ ασφαλίζονται ως εξής:
● Εάν το ποσοστό ιδιοκτησίας επί λεωφορείου/ων Δ.Χ είναι ίσο ή μικρότερο του 10% ασφαλίζονται μόνο 
ως μισθωτοί και καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016.
● Εάν το ποσοστό ιδιοκτησίας επί λεωφορείου/ων Δ.Χ είναι μεγαλύτερο του 10%, ασφαλίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΟΑΕΕ μόνο ως μη μισθωτοί - ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στην περίπτωση που ασκούν παράλληλα άλλη μισθωτή εργασία ή ασκούν άλλη δραστηριότητα 
ως μη μισθωτοί, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

Τροποποίηση της εγκυκλίου 29/2019 

Κατά της ως άνω εγκυκλίου κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτηση ακυρώσεως 
από Αστικά και Υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., την Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών και την 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών.    

Το Συμβούλιο Επικρατείας (Τμήμα Α’) με την αρ. 1220/2021 Απόφασή του έκανε δεκτή, εν 
μέρει, την αίτηση των ανωτέρω, ακυρώνοντας, κατ’ αντιστοιχία, την προσβαλλόμενη εγκύκλιο.  

Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, σας γνωστοποιούμε τις τροποποιήσεις που επέρχονται 
στις οδηγίες της προαναφερόμενης εγκυκλίου αναφορικά με την ασφαλιστική αντιμετώπιση των 
μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

  
► Ειδικότερα, με βάση την ως άνω απόφαση, οι μέτοχοι Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που έχουν εισφέρει 

στην εταιρεία την κυριότητα του λεωφορείου δημόσιας χρήσης (ΔΧ) ιδιοκτησίας τους, λαμβάνοντας 
μετοχές αναλογικά και σύμφωνα με την αξία αυτού (περίπτωση α’ εγκυκλίου 29/2019) και οι οποίοι 
παράλληλα τυγχάνουν οδηγοί σε αυτή, ασφαλίζονται ως ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ και εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 39 ν. 4387/16, όπως ισχύουν.  

► Στην περίπτωση που τα προαναφερόμενα πρόσωπα ασκούν παράλληλα άλλη δραστηριότητα 

στην ίδια Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. με οποιαδήποτε ιδιότητα, πλην του οδηγού, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί 
παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4387/16, όπως ισχύουν.

ΑΔΑ: 6Ζ5546ΜΑΠΣ-ΓΑΕ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6214de825b49dcae4bec114b στις 23/02/22 08:09
3

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της  εγκυκλίου  29/2019.

  Ως έναρξη ισχύος των ανωτέρων ορίζεται η 01.01.2019.

                                                           Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                             ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

                                                     
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
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                                        Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ

       

1.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών  Ασφαλίσεων
Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης & Εισφορών
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
asfayt@ypakp.gr

2.
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 Γενική Γραμματεία Μεταφορών 
 Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 15669 Παπάγου 
yme@yme.gov.gr 

3.
Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών 
(Π.Ο.Α.Υ.Σ.)
Πειραιώς 4, 10431 Αθήνα
mail@poays.gr  

4.
Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.)
Πειραιώς 4, 10431 Αθήνα
mail@poas.gr  

5.
Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Πατρών Α.Ε. 
Αγίου Ανδρέα 9, τ.κ. 26223 Πάτρα
info@astikopatras.gr

6.
Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ηρακλείου Α.Ε.
Ρούσου Χούρδου 4, τ.κ. 71201 Ηράκλειο Κρήτης
info@astiko –irakleiou.gr 

7.
Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Λάρισας Α.Ε. 
Γεωργιάδου και Ολύμπου, τ.κ. 41447 Λάρισα
ktelgram@otenet.gr

8.
Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Μαγνησίας Α.Ε. 
Ζάχου 5, τ.κ. 38333 Βόλος
ktelvol@gmail.com

9.
 Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Λιβαδειάς Α.Ε. 
Τέρμα Χαιρωνείας, τ.κ. 32100, Λιβαδειά
ktellivadias@gmail.com
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