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ΚΟΙΝ: Πολιτική Γραμματεία  Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων           

           
           
                   

ΘΕΜΑ: Η στάση της Κυβέρνησης προς τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας – Κοιν.Σ.Επ.

ΣΧΕΤ: Η  με αρ. πρωτ. 260/25-10-2022 Αναφορά.             

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, με την οποία κατατέθηκε στη Βουλή από 
τον Βουλευτή κ. Χάρη Μαμουλάκη κοινή επιστολή του Φορέα Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας και Υποστήριξης Κοιν.Σ.Επ. και της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αναφορικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα τελευταία 3 χρόνια αρκετές Κοιν.Σ.Επ. στις συναλλαγές τους με τις 
Τράπεζες, τον εξοστρακισμό των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από 
τον ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ και τη μη αποζημίωση τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αποζημίωσης 
των ελευθέρων επαγγελματιών και των ΝΠΙΔ με το ποσό των 800 ευρώ η οποία 
ανακοινώθηκε κατά την έναρξη της πανδημίας του Covid-19 και στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σας γνωρίζουμε τα 
εξής:

Α. Η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου 
μας διεκπεραιώνει οποιοδήποτε αίτημα των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε άμεσο χρόνο. Οι 
σχετικές αιτήσεις εισέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέσω της ηλεκτρονικής 
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πλατφόρμας kalo.yeka.gr και διεκπεραιώνονται μέσω αυτής, ενώ όλη η επικοινωνία κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας διεξήχθηκε με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο και μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.  

«Εκκρεμότητες» Φορέων λόγω της πανδημίας δεν έχουν αναφερθεί στην αρμόδια 
Διεύθυνση, δεδομένου ότι υπήρχαν προβλέψεις και είχαν ενημερωθεί όλοι οι Φορείς για 
αυτές (πχ. διαδικτυακές συνελεύσεις, παράταση προθεσμιών κλπ). 

Σχετικά με την προσκόμιση του πιστοποιητικού μέλους για τη διεκπεραίωση 
συναλλαγών των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., σημειώνεται ότι κάθε χρόνο οι εν λόγω Φορείς  
οφείλουν να αποστείλουν στην αρμόδια Υπηρεσία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
kalo.yeka.gr τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρακτικά Γενικής Συνέλευσης και 
Διοικούσας Επιτροπής, απολογισμό, προγραμματισμό, καταγραφή αριθμού 
εργαζομένων). Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται αφορούν στην τήρηση των 
προβλεπόμενων από το νόμο διατάξεων ως προς  τη λειτουργία του φορέα Κ.ΑΛ.Ο. και 
στη προκειμένη περίπτωση των Κοιν.Σ.Επ.  Επισημαίνεται ότι τυχόν ζημίες ή μειωμένος 
κύκλος εργασιών σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζει την έκδοση πιστοποιητικού μέλους.

Συνεπώς, στις συναλλαγές τους με τον Δημόσιο Τομέα και αλλού, τα 
δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (όπως νόμιμη 
εκπροσώπηση, πιστοποιητικό μέλους κλπ) βεβαιώνουν τη νομιμότητα της λειτουργίας 
τους. 

Β. Σχετικά με την εγγραφή στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α των μελών-εταίρων 
Κοιν.Σ.Επ. και των δικαιωμάτων τους σε επιδοτήσεις ή συμμετοχή τους σε προγράμματα 
απασχόλησης διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 
του ν. 4430/2016, η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου µόνο µε την ιδιότητα του 
µέλους σε Κοιν.Σ.Επ. δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ατομικές 
ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρ.1 
του άρθρου 6 του ν. 4019/2011, τα μέλη-εταίροι, όταν είναι ταυτόχρονα και μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής, υπόκεινται στο ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς με τα μέλη - εταίρους 
με μόνη την ιδιότητα του μέλους.

Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 4430/2016 «Τα μέλη της 
Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να είναι και εργαζόµενοί της µε σχέση εξαρτημένης εργασίας. 
Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία».
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 Συνεπώς, τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που δεν εργάζονται σε αυτήν δεν λογίζονται ως 
εργαζόμενοι.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα φυσικά πρόσωπα -μέλη των Κοιν.Σ.Επ. μπορούν 
να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α και έχουν τα ίδια δικαιώματά και 
υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους εγγεγραμμένους, ακόμα και αν είναι μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής, με την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με 
την Κοιν.Σ.Επ. και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις  εγγραφής. Αντιθέτως, τα μέλη-
εταίροι των Κοιν.Σ.Επ. τα οποία είναι και εργαζόμενοι σε αυτές, με τη λήξη της 
εργασιακής τους σχέσης έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., 
καθώς και σε τυχόν παροχές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Γ. Τέλος, ως προς τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 
πανδημία, σημειώνεται ότι στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο υπήρχε ειδική πρόβλεψη για 
τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, δεδομένου ότι όλα τα μέλη εργάζονται και είναι 
ασφαλισμένοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στις δε Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι, μέλη ή μη, έλαβαν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις, όπως 
όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. 

                                                                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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