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Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας  

   

4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Skywalker 



www.gamvrelli.gr 2 2 

Δικηγόρος , LL.M., Μ.Δ.Ε.  

Πιστοποιημένη & Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ. 

Συντονίστρια Δημόσιων & Ιδιωτικών Διαλόγων  

Personal, Executive  & Team  Coach  

Εκπαδεύτρια Ενηλίκων  

 

 

 

 

Στέλλα Γαμβρέλλη  
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Το σεμινάριο   
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Μορφές επιχειρηματικής δραστηριοποίησης  

 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

 

Νομικό πλαίσιο Κοιν.Σ.Επ. / Διαδικασία ένταξης στο Μητρώο  

 

Ερωτήσεις/ Συζήτηση   
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10 βήματα για την υλοποίηση  
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Ο σχεδιασμός 

Η αγορά  

Η ιδέα  

Το όραμα 

Η ταυτότητα 

Η ίδρυση 

     Η επικοινωνία 

Οι πόροι 

 

    Η ομάδα  
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Πώς να διαλέξω είδος εταιρείας;  
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Κάθε εταιρική μορφή παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  

 

Σημασία έχει:  

Τι δραστηριότητα θέλω να ασκήσω; 

Τι στόχους έχει η εταιρεία; 

Ποιοί είναι οι συνεταίροι και ποιά είναι η σχέση μεταξύ τους; 

Πώς θέλουμε να μοιράζονται κέρδη/ζημιές; 

Τι μέσα διαθέτει η εταιρεία; 

Τι κεφάλαιο θέλω να διαθέσω; 

Σε τι βασίζεται κυρίως η λειτουργία της;  

Με νοιάζει ιδιαίτερα η αξιοπιστία της ή θέλω να ιδρυθεί γρήγορα και να είναι ευέλικτη; 

Τι χρονικό ορίζοντα θέλω να έχει;  

Σε τι κλίμακα θέλω να δραστηριοποιηθεί; 

Τι ιδιαίτερα κριτήρια έχω εγώ; 
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Ποιά  είναι  η διαδικασία ;  
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Χώρος Εγκατάστασης – Έδρα επιχείρησης 

 

Ιδιωτικό συμφωνητικό/Καταστατικό – Νομική διαδικασία ίδρυσης εταιρείας 

 

Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο (Βιοτεχνικό – Εμπορικό/Βιομηχανικό - Επαγγελματικό) 

 

Εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα  

 

Άδεια εγκατάστασης/ άδεια λειτουργίας/άλλες άδειας 

 

Έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

 Διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων  

 

 Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων/ ευρεσιτεχνιών/ δικαιωμάτων βιομηχανικού σχεδιασμού/ 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

 
 
 



Επιχείρηση 

  Τι εταιρεία μου ταιριάζει; 

Ατομική  

Εταιρική  

Συλλογικός Οργανισμός   

Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση  Κερδοσκοπική Επιχείρηση  

Συνεταιρισμοί 

Σύλλογοι   Σωματεία   

Ερανικές Επιτροπές   

Κοιν.Σ.Επ. 

Αστικές Εταιρείες 
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Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης  

  Τι εταιρεία μου ταιριάζει; 

Ανώνυμη Εταιρεία  

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία  

Ομόρρυθμη – Ετερόρρυθμη εταιρεία  

Ατομική Επιχείρηση  Εταιρική Επιχείρηση  
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«το σύνολο των οικονομικών, 

επιχειρηματικών, παραγωγικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις προσώπων, των οποίων ο 

καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη 

του συλλογικού οφέλους και η 

εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών 

συμφερόντων» 

Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) 
«Κοινωνική Οικονομία και  

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» 

Φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας οι  

Κοιν.Σ.Επ. 

Η κοινωνική οικονομία 
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Αστικοί συνεταιρισμοί με κοινωνικό σκοπό 

 

 Μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα (max. 1/3) 

 

 Περιορισμένη ευθύνη μελών  

 

 Εκ του Νόμου η εμπορική ιδιότητα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι οι Κοιν.Σ.Επ.; 
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Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 

 

 Θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 2716/99 του Υπ. Υγείας & Πρόνοιας 

Αποβλέπουν στην κοινωνική-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η 

ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται απ' τη Δ/νση 

Ψυχικής Υγείας.  

Έχουν εμπορικό χαρακτήρα και μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική 

δραστηριότητα.  

Μέλη τους μπορεί να γίνουν: 

-Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 35% 

-Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45% 

-Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20% 

 

 

 

 

 

Κοι.Σ.Π.Ε. 
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Γιατί Κοιν.Σ.Επ.;  
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Εξυπηρέτηση 

αναγκών κοινωνικού 

συνόλου 

Έμφαση στον 

άνθρωπο και στο 

συλλογικό όφελος 

Ενδυνάμωση 

συμμετοχής πολιτών 

Κοινωνική 

υπευθυνότητα – 

κοινωνική 

αληλλεγγύη 

Διοχέτευση πόρων 

απευθείας στην 

κοινωνία των 

πολιτών 

Ενίσχυση τοπικής 

κοινωνίας - 

οικονομίας 
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Γιατί Κοιν.Σ.Επ.;  

13 13 

Στήριξη ευπαθών 

ομάδων 

Δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης 

Ανάπτυξη 

κοινωνικής 

καινοτομίας 

.... .... .... 



 Σκοπός: κοινωνική ωφέλεια – αύξηση απασχόλησης  –  

στήριξη ευπαθών ομάδων  

 

 Προώθηση δράσεων συλλογικότητας - συλλογικού οφέλους  

 Προστασία συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών 

πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα 

 

 Κέρδος από δράσεις που εξυπηρετούν το κοινωνικό συμφέρον 

 

 Δίκαιη & δημοκρατική συμμετοχή  

 Διαφάνεια λειτουργίας  

 Ένα μέλος - μια ψήφος (ανεξαρτήτως συνεταιριστικών μερίδων) 

 

 Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής = Μέλη της Κοιν.Σ.Επ. 

 

 

 

 

Πώς λειτουργούν; 
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www.gamvrelli.gr 15 

Κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. 

Ένταξης 

Κοινωνικής Φροντίδας  

1 

2 

Συλλογικού & παραγωγικού σκοπού 
3 
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Σκοπός: Η ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες 

Ομάδες Πληθυσμού  

 

 Άτομα με αναπηρίες 

 Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα 

 Οροθετικοί 

 Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι 

 Ανήλικοι παραβάτες 

 

 Τουλάχιστον 7 ιδρυτικά μέλη 

 40% κατ’ ελάχιστο των εργαζομένων να ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες  

Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 
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Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας 

Σκοπός: Η παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα 

σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού   

 

Ηλικιωμένοι 

Βρέφη 

Παιδιά 

Άτομα με αναπηρία 

Άτομα με χρόνιες παθήσεις 

  

  Τουλάχιστον 5 ιδρυτικά μέλη 
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Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού 

Σκοπός: Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της 

συλλογικότητας: 

 

Εξυπηρέτηση τοπικού και συλλογικού συμφέροντος 

Προώθηση απασχόλησης 

Ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής  

Ενδυνάμωση τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης 

  

 

 Τουλάχιστον 5 ιδρυτικά μέλη 
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Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού 

Τομείς Δραστηριοποίησης: 

 

Ο πολιτισμός 

Το περιβάλλον 

Η οικολογία 

Η εκπαίδευση 

Οι παροχές κοινής ωφέλειας 

Η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων 

Η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.   
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Εγγραφή στο Γενικο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 

 

(Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Σταδίου 29,1ος όροφος - www.ypakp.gr)  

 

Δημόσιο Βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή 

 

Πρόσβαση ατελώς στους ενδιαφερόμενους  

 

 Πρότυπο καταστατικό, παράρτημα στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 (ΦΕΚ 

Β΄/1360/25-04-2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς ιδρύονται; 
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http://www.ypakp.gr/


•Επωνυμία  

•Έδρα  

•Σκοπός  

•Στοιχεία μελών (ονοματεπώνυμα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΑΔΤ)  

•Ύψος συνεταιριστικής μερίδας μελών 

•Εκπροσώπηση 

•Προσωρινή διοίκηση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαραίτητα για ίδρυση  
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•Καταστατικό  

•Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

•Έρευνα Αγοράς – Επιχειρηματικό πλάνο  

•Κατανομή αρμοδιοτήτων /ευθυνών  

•Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων  

•Συγκρότηση σε σώμα  

•Έναρξη σε Δ.Ο.Υ.  

•Τήρηση βιβλίων (μελών, ΓΣ, ΔΕ, λογιστικά) 

•Ετήσιος προγραμματισμός - απολογισμός δράσεων – οικονομικός ισολογισμός 

•Εποπτεία και ενημέρωση Μητρώου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαραίτητα για λειτουργία   
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 Κεφάλαιο επιχείρησης  

 

 Αξιοποίηση περιουσίας  

 

 Επιχειρηματική δραστηριότητα  

 

 Επιχορηγήσεις  

 

 Προγραμματικές συμβάσεις με Δημόσιο, ευρ. δημόσιο τομέα και ΟΤΑ 

 

 Ένταξη σε προγράμματα 

 

 Κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων, παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

 

 

Πώς χρηματοδοτούνται; 
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 Απαλλαγή κερδών από φορολογία εισοδήματος  

(εκτός αυτών που διανέμονται στους εργαζόμενους)  

 

 Ειδικές Ρυθμίσεις για Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού  

(διατήρηση χορήγησης επιδομάτων) 

 

 Πρόσβαση σε χρηματοδότηση  

Επιχορηγήσεις  

 Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας  

 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης  

 Ν. 3908/2011 («Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την 

Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή») 

 Αναπτυξιακός Νόμος  

 Προγράμματα στήριξης επιχειρηματικότητας & εργασίας 

 Προγραμματικές συμβάσεις με Δημόσιο, ευρ. δημόσιο τομέα και ΟΤΑ 

 

  

 

 

Κίνητρα λειτουργίας; 
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Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι 

εργαζόμενοι σε αυτή. 

 

Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής: 

 

 Σχηματιμός αποθεματικού  5% 

 

 Εργαζόμενοι (κίνητρο παραγωγικότητας)  έως 35% 

 

 Επανεπένδυση - Δραστηριότητες επιχείρησης - Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  το 

υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) 

Διανομή κερδών 
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Οι κοινωνικοί συνεταιρισμόι παγκόσμια  

26 

S E C T I O N  O N E  

26 

160 εκατομύρια 

Κίνα 

1 στους 5 

Αμερική  

242 εκατομύρια 

Ινδία  

120 εκατομύρια  

ΗΠΑ 

70% 

Ιρλανδία  

60% 

Φινλανδία   

59% 

Αυστρία  

Πηγές: Co-operatives UK - International Cooperative Alliance  

 

328 εκατομμύρια  κατέχουν μετοχές συμβατικών επιχειρήσεων - 1 
δισεκατομμύριο είναι μέλη συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις προσφέρουν 100 εκατ. θέσεις 
εργασίας παγκοσμίως, 20% περισσότερες από τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις 

 
1 στους 4  

Καναδάς   

1 στους 4 

Γερμανία    
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 ✉ info@gamvrelli.gr 

stella@gamvrelli.gr 

 

📞  210 3240604 

6973651204 
  www.gamvrelli.gr 
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