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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 Οικονομικό μοντέλο μέχρι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο:
καπιταλιστικό μοντέλο με κύρια ιδεολογία το κέρδος πάνω
από όλα και με όποιο κόστος, πλησιάζει προς το τέλος
 Καταστροφή του περιβάλλοντος - συγκέντρωση πλούτου
στα χέρια των λίγων -> δημιούργησε την ανάγκη της
αλλαγής του οικονομικού μοντέλου
 Εξάπλωση της ιδέας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε
παγκόσμιο επίπεδο
 Κυρίαρχο μήνυμα: «δε μπορούμε να περιμένουμε από τις
κυβερνήσεις και από τους άλλους να λύσουν τα
προβλήματα μας, θα πρέπει εμείς να γίνουμε φορείς της
αλλαγής και της λύσης
 Ο κοινωνικός επιχειρηματίας βρίσκει δημιουργικές και
βιώσιμές λύσεις σε σημαντικά ζητήματα
 Η Κοινωνική επιχείρηση έχει σκοπό να λύσει κοινωνικά
προβλήματα με οικονομικά βιώσιμο τρόπο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ







ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΙΣΟΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ
ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Αρχές Λειτουργίας Κοιν.Σ.Επ
 Αποκλειστικός σκοπός η κοινωνική ωφέλεια μέσω

παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών

συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα
 Προτεραιότητα στην αύξηση απασχόλησης κυρίως

των ευπαθών ομάδων πληθυσμών και όχι στη
σώρευση κεφαλαίου
 Στη λήψη αποφάσεων η αρχή «ένα πρόσωπο, μια

ψήφος»
 Το κέρδος προέρχεται από δράσεις που εξυπηρετούν

το κοινωνικό συμφέρον και διανομή του κέρδους για

την εξυπηρέτηση καταστατικών σκοπών και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Κοιν.Σ.Επ.
Το κέρδος μέσο για την επίτευξη του κοινωνικού
σκοπού και όχι σκοπός της Κοιν.Σ.Επ.
Για την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού

χρησιμοποιούνται:
-

Πώληση προϊόντων /υπηρεσιών που επιτελούν
κοινωνικό όφελος αλλά επιφέρουν και κέρδη

-

Διάθεση κερδών για παροχή προϊόντων /υπηρεσιών
που επιτελούν κοινωνικό όφελος χωρίς έσοδα

ΔΙΟΚΗΣΗ Κοιν.Σ.Επ.
 Γενική συνέλευση
μελών
 Διοικούσα
Επιτροπή:
minimum 3 μέλη,
θητεία 2 -5 έτη

Χαρακτηριστικά
Κοιν.Σ.Επ.





Ένα μέλος -μία
ψήφος
Μέλος Δ.Ε.
υποχρεωτικά και
μέλος της
επιχείρησης
Διανομή κερδών
μόνο στους
εργαζόμενους όχι
στα μέλη

ΕΙΔΗ Κοιν.Σ.Επ.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
1) Ένταξης
-

Σκοπός η ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων
από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού:

-

ΑμεΑ,

-

Εξαρτημένοι/απεξαρτημένοι από ουσίες

-

οροθετικοί,

-

Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι

-

-

ανήλικοι παραβάτες

Το 40% των εργαζομένων υποχρεωτικά από τις ευάλωτες
ομάδες

-

Για σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 7 τουλάχιστον άτομα ως μέλη

2)
-

Κοινωνικής φροντίδας
Σκοπός η παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών
κοινωνικού- προνοιακού χαρακτήρα

-

Ομάδες πληθυσμού:

-

ηλικιωμένοι

-

Βρέφη/παιδιά

-

ΑμεΑ

-

άτομα με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες

-

Για σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής φροντίδας 5 άτομα

τουλάχιστον ως μέλη

3) Συλλογικού και Παραγωγικού
Σκοπού Kοιν.Σ.Επ
Σκοπός η προαγωγή τοπικού και συλλογικού συμφέροντος
στην:
-

απασχόληση

-

Ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής

-

Τοπική ή περιφερειακή ανάπτυξη

-

Πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές
κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων,
παραδοσιακές δραστηριότητες και επαγγέλματα

Για σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής φροντίδας 5 άτομα
τουλάχιστον ως μέλη

Μέλη Κοιν.Σ.Επ
•

Φυσικά πρόσωπα (απεριόριστος αριθμός μελών)

•

Φυσικά και νομικά πρόσωπα (τα νομικά πρόσωπα δε
μπορούν να υπερβαίνουν το 1/3 του αριθμού των μελών

•

Δε συμμετέχουν Ν.Π. ως μέλη Ο.Τ.Α

•

Δε συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σε Ο.Τ.Α

•

Συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. μετά από έγκριση του εποπτεύοντα
φορέα και μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ Ένταξης

•

Ένα μέλος- μία ψήφος, κάθε μέλος υποχρεωτικά
τουλάχιστον μια συνεταιριστική μερίδα και ως 5

συνεταιριστικές μερίδες

•

Μέλος της Δ.Ε. υποχρεωτικά και μέλος της
επιχείρησης

•

Μέλος – εταίρος σε Κοιν.Σ.Επ δεν αποκτά εμπορική
ιδιότητα, δε δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές
υποχρεώσεις

•

Μέλος μιας Κοιν.Σ.Επ. δε μπορεί να μετέχει σε άλλη
Κοιν.Σ.Επ. που είναι στην ίδια περιφέρεια και έχει τον
ίδιο σκοπό

•

Το μέλος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της

συνεταιριστικής μερίδας

Διανομή κερδών των Κοιν.Σ.Επ ετησίως
 αποθεματικό

 5%

 Εργαζόμενοι

 έως 35%

 Επανεπένδυση

– δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας – δραστηριότητες επιχείρησης 
τουλάχιστον 60%

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ Κοιν.Σ.Επ.
1.

Η Κοιν.Σ.Επ δεν φορολογείται για το ποσοστό των κερδών

της το οποίο διαθέτει για το αποθεματικό της
2.

Το ποσοστό 35% που διανέμεται στους εργαζόμενους
υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, και εδώ εξαντλούνται οι

φορολογικές υποχρεώσεις, όσον αφορά τα κέρδη της
Κοιν.Σ.Επ και τους εργαζόμενους, δηλαδή το 60% των
κερδών δεν φορολογείται
3.

Εργαζόμενος της Κοιν.Σ.Επ. που λαμβάνει επίδομα
πρόνοιας ή άλλη παροχή συνεχίζει να την εισπράττει
ταυτόχρονα με την αμοιβή του από την Κοιν.Σ.Επ.

4.

Η Κοιν.Σ.Επ. χρηματοδοτείται από το Ταμείο Κοινωνικής
Οικονομίας

5. Η Κοιν.Σ.Επ. χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
6. Δυνατότητα Ένταξης στο Ν. 3908/2011 για την
«Ενίσχυση των Ιδιωτικών επενδύσεων για την
Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την
Περιφερειακή Συνοχή

7. Δυνατότητα Ένταξης σε προγράμματα Στήριξης
Επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και σε
κάθε είδους ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης
8. Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με το Δημόσιο,
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Θεσμικό πλαίσιο Ίδρυσης Κοιν.Σ.Επ
•

Ν. 4019/2011 θεσμοθετεί για πρώτη φορά τη Κοιν.Σ.Επ.
κοινωνικά προσανατολισμένη επιχείρηση  δυνατότητα
απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

•

Υ.Α. 2250- οικ. 4105 (ΦΕΚ 221/2012)  θεσπίστηκε:
η τήρηση και λειτουργία Γενικού Μητρώου Κοινωνικής

Οικονομίας στο Υπουργείο Εργασίας
•

Δημόσιο Βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή, όπου εγγράφονται
υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ.

•

Ν. 4015/2011, ο Νόμος για τους αγροτικούς

Συνεταιρισμούς
•

Γενικές Διατάξεις Αστικού Κώδικα περί αστικών
συνεταιρισμών

Πως ιδρύεται μια Κοιν.Σ.Επ
- Η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας είναι άμεση,
τύπου fast track , χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία
- Προαπαιτούμενο η σύνταξη καταστατικού,

υπογεγραμμένο από 5-7 μέλη ανάλογα το είδος της
Κοιν.Σ.Επ.

1)
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Στάδιο 1ο: Υποβολή αιτήματος εγγραφής στο Μητρώο
Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας
Καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. υπογεγραμμένο από τα
μέλη
Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη
Υπεύθυνη δήλωση κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δε
συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ.
Αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ Ένταξης, υπεύθυνη
δήλωση ότι τηρεί το κριτήριο απασχόλησης ατόμων
από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού σε
ποσοστό 40%
Άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω εγγράφων από το
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας ακολουθεί:
Εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ στο Μητρώο
Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής, η οποία έχει ισχύ μόνο
για έναρξη στη Δ.Ο.Υ.
Σήμανση του καταστατικού και αποστολή του στη
Κοιν.Σ.Επ.

2) Στάδιο 2ο:
Η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Μητρώο Κοινωνικής
Οικονομίας:
Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή
διεύθυνση
• της έδρας, της Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ, Κ.Α.Δ και σύνθεση της
Δ.Ε)
• Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
• Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Δ.Ε.
Το τμήμα Μητρώου ελέγχει τα παραπάνω στοιχεία και
προβαίνει:
• Έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων
στοιχείων
• Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής
•

Η ολοκλήρωση σύστασης Κοιν.Σ.Επ επέρχεται μετά το
δεύτερο στάδιο.
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Σας ευχαριστώ πολύ

