
ΘΕΜΑ: «Aσφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων»

ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις του Ν.4430/31-10-2016 (Α’ 205)

            β) Οι διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4554/18-7-2018 (Α’130)

Με τις διατάξεις ν.4430/2016 (Α' 205), δημιουργείται το νομοθετικό πλαίσιο για την  “Κοινωνική

και  Αλληλέγγυα  Οικονομία”  ως  μορφή  εναλλακτικής  οργάνωσης  των  οικονομικών

δραστηριοτήτων και ορίζονται μεταξύ άλλων οι φορείς της.

Ειδικότερα:

• ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΛΟ)

Οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως ορίζονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι:

α. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με το άρθρο 24 του ως άνω νόμου

β. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις του άρθρου 14 του ως άνω νόμου
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γ. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από τις διατάξεις

του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α΄96), τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3842/2010 (Α΄58) και

του παρόντος νόμου

δ.  Οποιοδήποτε  άλλο  μη  μονοπρόσωπο  νομικό  πρόσωπο  εφόσον  έχει  αποκτήσει  νομική

προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν.4384/2016 (Α΄78), αστικοί συνεταιρισμοί

του ν.1667/1986, Αστικές Εταιρείες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι

ρητά οριζόμενες στις ίδιες διατάξεις προϋποθέσεις.

Από  τους  ανωτέρω φορείς  υποχρέωση ασφάλισης  προκύπτει  για  τα  μέλη  των  Συνεταιρισμών

Εργαζομένων,  που με την παρούσα παρέχονται οδηγίες, καθώς και για τους απασχολούμενους

στις  Κοινωνικές  Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις, για  τις  οποίες  θα  ακολουθήσουν  νεότερες

οδηγίες.

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Συν.Εργ.)

Γενικά

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του άρθρου 24 ν.4430/2016, συστήνονται  οι Συνεταιρισμοί

Εργαζομένων, ως αστικοί συνεταιρισμοί του ν.1667/1986, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη

“συλλογική ωφέλεια”, όπως ορίζεται και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Μέλη τους είναι

αποκλειστικά και  μόνο φυσικά πρόσωπα,  τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν,  παράγοντας από

κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.

Έναρξη ισχύος 

Ως ημερομηνία έναρξης  ισχύος των  διατάξεων ορίζεται η 31/10/2016.                   

 Υπακτέα πρόσωπα – έναρξη ασφάλισης

Τα μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, υπάγονται στην υποχρεωτική  ασφάλιση σύμφωνα με τις

καταστατικές του διατάξεις του π. ΟΑΕΕ.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  υποχρεωτική  ασφάλιση  των  μελών  των  Συνεταιρισμών

Εργαζομένων, είναι η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους,  η οποία συντελείται με την εγγραφή του

στον Συνεταιρισμό και την καταχώρησή της στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε).
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του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Επισημαίνεται  ότι  στο  Μητρώο  Κοινωνικής  Επιχειρηματικότητας  εγγράφονται  υποχρεωτικά  οι

Συνεταιρισμοί  Εργαζομένων  οι  οποίοι  συστήνονται  με  βάση  το  ν.4430/16  προκειμένου  να

πιστοποιηθούν ως  Συνεταιρισμοί Εργαζομένων και  να αποκτήσουν νομική και εμπορική ιδιότητα.

 Δικαιολογητικά εγγραφής – Διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση

Για την εγγραφή των μελών Συνεταιρισμού Εργαζομένων στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ

απαιτείται εκτός των γνωστών δικαιολογητικών, πιστοποιητικό/βεβαίωση μέλους του Συνεταιρισμού

από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 Εισφοροδότηση 

Τα  υπαγόμενα  πρόσωπα  καταβάλλουν  μέχρι  31/12/2016,  για  κύρια  ασφάλιση  και  υγειονομική

περίθαλψη, τις προβλεπόμενες για τον π.ΟΑΕΕ ασφαλιστικές εισφορές.

Από 1/1/2017, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από το άρθρο 39 και την

παρ.2 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α΄85), όπως ισχύουν.

Εφόσον τα μέλη του Συνεταιρισμού ασκούν παράλληλα και  άλλη επαγγελματική δραστηριότητα,

μέχρι 31/12/2016 έχουν εφαρμογή οι σχετικές γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην

φορέων  κύριας  ασφάλισης,  στους  οποίους  υπάγονται  για  την  ασκούμενη  επαγγελματική  τους

δραστηριότητα. Από 1/1/2017 έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 36 του

ν.4387/16, όπως ισχύουν περί παράλληλης ασφάλισης.

    Της  παρούσας  να  λάβει  γνώση  με  ευθύνη  των  Προϊσταμένων  Διευθύνσεων/Τμημάτων  το

προσωπικό της αρμοδιότητάς τους.

                                                                     
 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

            Ακριβές Αντίγραφο
     Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ ΤΜ/ΤΟΣ
              ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

             ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ
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                                        Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ

                      

1. Γρ. κ. Διοικητή
dioikitis@efka.gov.gr

2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 
ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr

3. Γρ. κ.κ. Γεν. Διευθυντών
gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.ergodoton@efka.gov.gr
gd.sintaxeon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr

4. Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών  Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
asfmis@ggka.gr

5. Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
Σοφοκλέους 4, 105 59 Αθήνα
mitrwokoin@ypakp.gr

6. Γρ. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ)
Φιλελλήνων 13-15 Τ.Κ. 105 57, Αθήνα
dioikitis  @  etea  .  gov  .  gr

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

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

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

10. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Λυκούργου 10, 10551 Αθήνα
protokolo@idika.gr
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