
 

 

 

Αθήνα, 9 /6 / 2022 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Προς τον  κ. κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: «Υπεράσπιση των δικαιωμάτων μελών και εργαζομένων σε 

Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας». 

 

Ο Βουλευτής ν. Ηρακλείου ΣΥ.ΡΙΖ.Α - Προοδευτική Συμμαχία 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης), καταθέτει προς τον κ. κ. 

Υπουργό Εργασίας αναφορά την επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης 

Φορέων ΚΑλΟ με την οποία καταγγέλλει εχθρική στάση προς τις Κοιν Σεπ 

καθώς με άρθρο του νόμου 4921/2022-περί ΟΑΕΔ και αναδιάρθρωσης 

του, τα μέλη και οι εργαζόμενοι σε Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας 

εξοστρακίζονται από τη νυν Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΟΑΕΔ).  

 

Επισυνάπτεται η επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων ΚΑλΟ. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις δικές σας ενέργειες. 

Αθήνα, 9/ 6 /2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Μαμουλάκης Χάρης 

 

 

 

 

 



 

Πανελλήνια Ένωση Φορέων ΚΑλΟ 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

Με αφορμή την ψήφιση του νόμου 4921/2022 – περί ΟΑΕΔ και αναδιάρθρωσης 

του θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την εχθρική στάση και αντιμετώπιση των 

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας η αλλιώς Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις η αλλιώς ΚοινΣΕπ του Νόμου 4430/2016 καθώς με 

το παρακάτω άρθρο του νόμου αυτού οι ως άνω φορείς εξοστρακίζονται από 

τον ΟΑΕΔ και νυν Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης κατά παράβαση του νόμου 

4430/2016 όπου ορίζει στο άρθρο Άρθρο 17 Σχέσεις μεταξύ μελών και της 

Κοιν.Σ.Επ. και παράγραφο 8.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. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών 

εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η 

Κοιν.Σ.Επ. https://koinsep.org/4430-2016 

Με αυτό το άρθρο λοιπόν του νόμου 4921/2022 τους αφαιρείται ένα νόμιμο 

και με την ισχύ ενός ψηφισθέντος νόμου Δικαίωμα και Προνόμιο δηλαδή τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και 

ασφαλιστική νομοθεσία. 

Σαν Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που 

αριθμεί άνω των 185 Μελών σας ρωτούμε: https://PoKoinSEp.org 

Τι Ακριβώς θα κάνετε και με ποιο τρόπο έτσι ώστε να υπερασπίσετε τα 

δικαιώματα των Μελών και Εργαζομένων σε Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας που 

απασχολούν ικανό αριθμό ατόμων από Ευάλωτες Ομάδες και τους Στερεί ο 

πρόσφατα ψηφισθείς νόμος ένα Θεμελιώδες Δικαίωμα αυτό της ένταξης και 

κάλυψης από τον Αρμόδιο Φορέα σύμφωνα με τις Ασφαλιστικές Εισφορές που 

Νομίμως και Υποχρεωτικώς Καταβάλουν;  

Αναμένουμε την Επικοινωνία από εσάς για κάθε ερώτηση η απορία περί των 

προβλημάτων των Φορέων μας από εδώ https://pokoinsep.org/?page_id=5  

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Άρθρο 16 Ορισμοί Δεν θεωρούνται αναζητούντες 

εργασία όποιοι υπάγονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985, ήτοι 

όποιοι απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα ή 

είναι επιχειρηματίες ή η κύρια απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή 

κτηνοτροφικές εργασίες, εκτός από τους υπαγομένους στην ασφάλιση του τέως 

Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών 

(Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται σε επιχείρηση ή 

εκμετάλλευση του ή της συζύγου, του πατέρα ή της μητέρας, οι μαθητευόμενοι 

https://mailtrack.io/trace/link/560fed8782ccae90cac1ec5c09a97994d2b16f53?url=https%3A%2F%2Fkoinsep.org%2F%25ce%25b5%25cf%2587%25ce%25b8%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%25b1%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25bc%25ce%25b5%25cf%2584%25cf%258e%25cf%2580%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25b7-%25cf%2584%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25b9%25ce%25bd%25cf%2583%25ce%25b5%25cf%2580-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c%2F&userId=180439&signature=85eea85004ac956c
https://mailtrack.io/trace/link/560fed8782ccae90cac1ec5c09a97994d2b16f53?url=https%3A%2F%2Fkoinsep.org%2F%25ce%25b5%25cf%2587%25ce%25b8%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%25b1%25ce%25bd%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25bc%25ce%25b5%25cf%2584%25cf%258e%25cf%2580%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25b7-%25cf%2584%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25b9%25ce%25bd%25cf%2583%25ce%25b5%25cf%2580-%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c%2F&userId=180439&signature=85eea85004ac956c
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των επαγγελματικών σχολών, οι πρακτικά ασκούμενοι χωρίς σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, όποιοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε 

συνταξιοδοτικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, με εξαίρεση όσους 

λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, όποιοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, και 

όποιοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλονται σε μέτρα 

ασφαλείας ή σε ποινικό σωφρονισμό με αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, 

μέσα σε σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά ή θεραπευτικά καταστήματα, καθώς και 

οι απασχολούμενοι στα προγράμματα προεργασίας και απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) περί του 

προγράμματος «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» και του άρθρου 83 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), περί 

προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε συνεργασία με εργοδότες 

του ιδιωτικού τομέα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις. https://bit.ly/3xhrA1u 

Μετά τιμής το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Κ.Αλ.Ο. 

Πρόεδρος Φίσκιλης Άγγελος{Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Υποστήριξη 

ΚοινΣΕπ} 

Γραμματέας Ηλιοπούλου Ευαγγελία {Orbis Anima ΚοινΣΕπ} 

Ταμίας Νικολάου Γεώργιος {Line Care ΚοινΣΕπ} 

Νομικός Σύμβουλος Γουνάκης Ευστάθιος {Δράση Νίκαιας ΚοινΣΕπ} 

Γραφείο Τύπου Μάκης Μοσχοβούδης {Δρω24 ΚοινΣΕπ} 

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 
Με Εκτίμηση - Άγγελος Φίσκιλης  

 e-mail.: info@koinsep.org - βρείτε μας εδώ - {Γνωρίστε τον Φορέα εδώ}  

 Phone.: {2114118666} {69310 25400 wind} {6956 6956 66 vodafone}  

Αυτόνομο Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας - ΑΓεΜΚΟ 
132303011 
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