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Ποιες είναι οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις;

(Ν. 4019/2011, Ν. 4430/2016, Ν.1667/1986)

1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) είναι 

οι αστικοί συνεταιρισμοί, που έχουν ως καταστατικό σκοπό 

τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια και διαθέτουν εκ 

του νόμου εμπορική ιδιότητα.

2. Συνεταιρισμοί Εργαζομένων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισμοί 

που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη «συλλογική ωφέλεια» 

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.



Χρηματοδοτικά εργαλεία Κοινωνικών Επιχειρήσεων

1. Είναι Ν.Π.Ι.Δ.
2. Το Ταμείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και

δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας.

4. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (εθνικό ή/και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), καθώς και
από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

5. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας του
Ταμείου δημιουργείται λογαριασμός «Ταμείο Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας» υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας



1. Επενδυτικός Νόμος

2. Προγράμματα LEADER

3. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

4. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Χρηματοδοτικά εργαλεία Κοινωνικών Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Δικτύωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Η κοινωνική επιχείρηση πρέπει να εστιάσει

τοπικά με διευρύνοντας τη δράση της.

και δικτυακά με συνέργιες και με ανταλλαγή

εμπειριών και συνεργασία.

Αυτή η εστίαση πρέπει να συνδεθεί και με την 

παραγωγική και καταναλωτική διαδικασία 

των προϊόντων και με την διαμόρφωση ενός

τοπικού κύκλου αλληλεγγύης και ευθύνης.



Αμφίδρομο όφελος

Η κοινωνική επιχείρηση πρέπει να αναζητήσει 

άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις για την δημιουργία 

δικτύων και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 

αμφίδρομου οφέλους. 

Οι ευκαιρίες αμφίδρομου οφέλους αποτελούν και 

ζωτικό συστατικό της κοινωνικής επιχείρησης και 

εργασίας και πρέπει πάνω σε αυτή τη λογική να 

αναπτύσσουν και την ιδιαιτερότητά τους, 

εντοπίζοντας πεδία όπου μπορεί να λειτουργήσει 

ευέλικτα και αποτελεσματικά το αμφίδρομο όφελος.



ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεν. Μακεδονίας

• Δεν υποκαθιστά τις ΚοινΣΕπ που δρουν στην Περιφέρεια  

Κεντρικής Μακεδονίας

• Δεν δημιουργεί κάποιας μορφής ομοσπονδία ή κάποιας 

τυπικής μορφής νομική δέσμευση ή εκπροσώπηση. 

• Αποτελεί πρωτοβουλία που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα  

την Κοινωνική &  Αλληλέγγυα Οικονομία, τις δομές μορφής 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και τις  

Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και τα 

θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΚοινΣΕπ.



ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Ανατολικής  Μακεδονίας & Θράκης

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, στην 

Κομοτηνή, η πρώτη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ, το 

καταστατικό της οποίας καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών 

του Πρωτοδικείου Ροδόπης στις 12 Δεκεμβρίου 2015 με αύξ. 

αριθμό 12/2015. 

Έδρα του δικτύου ορίστηκε η Κομοτηνή. Η Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι μια καινοτόμος μορφή 

ιδιωτικής επιχείρησης, υπό τη μορφή αστικού συνεταιρισμού, 

που μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας επιδιώκει την 

εξυπηρέτηση του συλλογικού οφέλους επενδύοντας σε δράσεις 

που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο.


