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ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
Ως ο συνημμένος πίνακας

ΘΕΜΑ: «Aσφάλιση μελών και εργαζόμενων σε

Κοινωνικές Συνεταιριστικές

Επιχειρήσεις »
ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις του Ν.4430/31-10-2016 (Α’ 205)
β) Η Εγκύκλιος 17/2019 ΕΦΚΑ
Με τις διατάξεις του ν.4430/2016 θεσπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την Κοινωνική και
Αλληλέγγυα

Οικονομία

(ΚΑΛΟ)

ως

μορφή

εναλλακτικής

οργάνωσης

των

οικονομικών

δραστηριοτήτων και ορίστηκαν μεταξύ άλλων οι φορείς της.
Με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο προσδιορίστηκε το ασφαλιστικό καθεστώς των μελών

*στις περιπτώσεις που το έγγραφο θα στα

Συνεταιρισμών Εργαζομένων και η υπαγωγή τους στην υποχρεωτική ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ.
Με την παρούσα παρέχονται συμπληρωματικά οδηγίες για την ασφάλιση μελών και εργαζόμενων
στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) – Σκοπός/Μορφές
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του άρθρου 14 ν.4430/2016, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικοί συνεταιρισμοί του ν.1667/1986, που έχουν ως καταστατικό
σκοπό τη “συλλογική ωφέλεια” και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα.
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Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου αυτού συντελείται με την
εγγραφή της στο Μητρώο, οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους διακρίνονται
στις εξής κατηγορίες:
α) Κοιν.Σ.Επ.Ένταξης ,οι οποίες διακρίνονται στις κάτωθι υποκατηγορίες :
αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων
αγ) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του
Ν.2712/1999 και
β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας.
Ασφάλιση Μελών και εργαζομένων στις Κοιν.Σ.Επ.


Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του ν.4430/16 «η συμμετοχή ενός φυσικού
προσώπου μόνο με την

ιδιότητα του μέλους σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές

Επιχειρήσεις δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ατομικές
ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις».
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του ιδίου Νόμου ως εκτελεστικό διοικητικό όργανο
της Κοιν.Σ.Επ., ορίζεται Διοικούσα Επιτροπή, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 7 του Ν.1667/1986. Η ιδιότητα του μέλους της εν λόγω Επιτροπής είναι άμισθη.
Στις περιπτώσεις που με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασιστεί η παροχή αποζημίωσης
στα πρόσωπα αυτά, η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό και δεν δημιουργεί δικαιώματα ή
αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.


Στην περίπτωση που τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. είναι και εργαζόμενοί της,
προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την παρ.8
του άρθρου 17 του Ν.4430/2016. Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν όλα
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. με μόνη την ιδιότητα του μέλους,
απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση, ενώ για τα μέλη της που είναι και εργαζόμενοι,
προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας.
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Της παρούσας να λάβει γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων/Τμημάτων το
προσωπικό της αρμοδιότητάς τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e-ΕΦΚΑ
Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.

Γρ. κ. Διοικητή
dioikitis@efka.gov.gr

2.

Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr, ypod3@efka.gov.gr,
ypod4@efka.gov.gr

3.

Γρ. κ.κ. Γεν. Διευθυντών
gd.eisforon@efka.gov.gr,gd.elegxon@efka.gov.gr,gd.sintaxeon@efka.gov.
gr, gd.paroxon@efka.gov.gr, gd.ydial@efka.gov.gr, gd.oikon@efka.gov.gr,
gd.dioikhr@efka.gov.gr, grafeio.gdit@efka.gov.gr,
gd.anaptixis@efka.gov.gr, gd.sintaxeondt@efka.gov.gr,
gd.international@efka.gov.gr

4.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
asfmis@ggka.gr

5.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Σοφοκλέους 4, 10559 Αθήνα
mitrwokoin@ypakp.gr

6.

Oργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος
infoportal@oaed.gr

7.

Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα
info@gsee.gr

8.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα
pol@otenet.gr
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