
Αθήνα, 2016  

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. 
Ένταξη στο γενικό μητρώο 

κοινωνικής οικονομίας 



Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Κοινωνική 
Διάσταση 

Κοινωνικός Σκοπός 

Διακυβέρνηση 
Περιορισμός στην διανομή κερδών 

Οργανωτική αυτονομία 

Δημοκρατική λήψη αποφάσεων 

Επιχειρηματική 
Διάσταση 

Συνεχή δραστηριότητα στην αγορά 



Κοινωνική Οικονομία στην ΕΕ

Απασχολεί πάνω από 11 εκ. εργαζόμενους  

 

 
6% του συνόλου 

Γαλλία: 10% ΑΕΠ και 12% απασχόλησης 



Κοινωνικός Σκοπός 

Κέρδος είναι μέσο για την επίτευξη του 
Κοινωνικού Σκοπού και όχι σκοπός της 
Κοιν.Σ.Επ. 

Ικανοποιείται: 
Πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που επιτελούν 
κοινωνικό όφελος και παράλληλα επιφέρουν 
κέρδη 

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

 



Κοινωνική Καινοτομία 

 

 

 

• Μέσα:  νέες ιδέες (προϊόντα, υπηρεσίες και 
επιχειρηματικά μοντέλα) που πληρούν ταυτόχρονα 
πιο αποτελεσματικά τις κοινωνικές ανάγκες  

• Σκοπός:  δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή 
συνεργασίες.  

• Πρόκειται για καινοτομίες που δεν ωφελούν μόνο 
την κοινωνία, αλλά επίσης ενισχύουν την ικανότητα 
της κοινωνίας να ενεργεί.  



Κοινωνική Καινοτομία 

 

 

 

• Muhammad Yunus (Μπαγκλαντές) 
• Nobel ειρήνης 
• Grammen Bank 
• Μικροπιστώσεις σε άτομα που δεν 

είχαν πρόσβαση στο τραπεζικό 
σύστημα 

Παραδείγματα Κοινωνικής Καινοτομίας στην Ελλάδα: 
• ΚοιΣΠΕ 
• Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου 



Κοινωνικό Franchising 

Έχει ως σκοπό την αναπαραγωγή ενός 
επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου 
Κοινωνικής επιχειρηματικότητας – 
Καινοτομικής ιδέας 

 

Μείωση κόστους και ρίσκου ανάπτυξης του 
μοντέλου 

 



Χαρακτηριστικά επιτυχημένων 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Μέλη – εργαζόμενοι 
Έντονη αφοσίωση στον Κοινωνικό Στόχο 

Δυναμικότητα 

Συμμετοχικότητα – Συνεργασία 

Όλοι συνεισφέρουν στην εικόνα της επιχείρησης 

Κοινωνική Επιχείρηση 
Ξεκίνησαν με μικρούς στόχους 

Σύνδεση με τοπική κοινωνία 

Δικτύωση με άλλους φορείς 

Αποδεδειγμένη συνεισφορά  

 



Χαρακτηριστικά επιτυχημένων 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Blake Mycoskie (Κοινωνικός Επιχειρηματίας - ιδρυτής TOMS) 

Μια απλή ιδέα έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο 
κίνημα:  
Η εταιρεία TOMS Shoes έχει προσφέρει πάνω από 
60 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια σε παιδιά 
από το 2006, η TOMS Eyewear έχει αποκατασταθεί 
την όραση σε πάνω από 400.000 από το 2011 και η 
TOMS Rosting έχει παράσχει πάνω από 335.000 
εβδομάδες ασφαλούς νερού από την έναρξη της το 
2014. Το 2015 ιδρύθηκε η TOMS Bags Collection και 
έχει υποστηρίξει κατά την γέννα πάνω από 25.000 
μητέρες. 



Χαρακτηριστικά επιτυχημένων 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Blake Mycoskie  

(Κοινωνικός Επιχειρηματίας - ιδρυτής TOMS) 

Ερώτηση: Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, υπάρχει 
μία απόφαση που πήρατε και μετανιώσατε; 
Θα έλεγα ότι ένα από τα πιο σκληρά μαθήματα 
που πήρα φτιάχνοντας αυτή την εταιρεία είναι ότι 
είναι πολύ πιο σημαντικό να έχεις τους σωστούς 
ανθρώπους στην εταιρεία από το να έχεις 
ανθρώπους με την μεγαλύτερη εμπειρία.  

 

Έντονη αφοσίωση των μελών στον Κοινωνικό Στόχο 

Όταν αρχίσαμε να αναπτυσσόμαστε με γρήγορους ρυθμούς, ήθελα απελπισμένα 
να προσλάβω ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να εξαπλωθούμε και είχαν την 
εμπειρία που θέλαμε. Παρ' ολ' αυτά, χωρίς πραγματική αφοσίωση στον βασικό 
λόγο που ξεκινήσαμε εξαρχής την TOMS, παρατηρήσαμε ότι κάτι άλλαξε 
εσωτερικά και χάσαμε τη δυνατότητά μας να έχουμε όλοι το ίδιο όραμα.  

Έμαθα ότι αυτά είναι τα πραγματικά θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να χτιστεί 
μακροπρόθεσμα η αλλαγή και η επιχειρηματική καινοτομία. 



Χαρακτηριστικά επιτυχημένων 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Blake Mycoskie (Κοινωνικός 
Επιχειρηματίας - ιδρυτής TOMS) 

Ερώτηση: Τι θα συμβουλεύατε 
κάποιον που επιθυμεί να ξεκινήσει 
τη δική του κοινωνική επιχείρηση; 
Θεωρώ ότι αν έχεις πάθος με κάτι, 
δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το 
μέγεθος της αγοράς που υπάρχει ή 
για το πόσο μεγάλη επιχείρηση θα 
γίνεις.  

 

Μικροί στόχοι - Σύνδεση με τοπική κοινωνία 

Κάν' το σωστά σε μικρή κλίμακα πρώτα. Όταν ξεκινήσαμε, προσπαθούσα να 
βοηθήσω 250 παιδιά. Δεν είχα στο μυαλό μου 60 εκατομμύρια παιδιά. Το βασικό 
που πρέπει να θυμάσαι είναι πως οτιδήποτε κι αν πρόκειται να κάνεις, κάν'το 
καλά και ξεκίνα από χαμηλά.  

Αν είσαι επιτυχημένος σε αυτά, τότε η επιχείρηση θα έρθει από μόνη της. Αυτή 
είναι η συμβουλή μου: Ξεκινά χαμηλά, συγκεντρώσου, κάν' το σωστά και η 
ανάπτυξη θα έρθει 



Νόμος για Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

δημιουργία «κοινωνικά προσανατολισμένης 
επιχειρηματικότητας» 



 

Αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη 
ευθύνη  των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική 
ιδιότητα.  

 

Επιχείρηση η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η 
λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους 
ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν 
αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. 

 

Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
(Κοιν.Σ.Επ.); 



 
 έχει ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική 

ωφέλεια, μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής 
υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.  

 
 δίνεται προτεραιότητα στην αύξηση της απασχόλησης, με 

έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και όχι στη 
συσσώρευση κεφαλαίου.  

 
 κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρμόζεται η αρχή 

ένα πρόσωπο - μια ψήφος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
μερίδων που κατέχει το κάθε μέλος. 

 
 το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν 

κυρίως το κοινωνικό συμφέρον και η διανομή του γίνεται για 
την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 

Βασικές αρχές λειτουργίας της Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) 
 



• ένα μέλος - μια ψήφος ανεξάρτητα από τον αριθμό 

συνεταιριστικών μερίδων  

• κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά 

και μέλος της επιχείρησης.  

• Διανομή κερδών, ετήσια, ως εξής: 

αποθεματικό  5% 

εργαζόμενοι  έως 35% 

επανεπένδυση – δημιουργία νέων θέσεις εργασίας - 

δραστηριότητες    επιχείρησης  τουλάχιστον 60% 

 

 

Γενικά χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ 



• Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την 

ιδιότητα μέλους – εταίρου σε Κοιν.Σ.Επ, δεν του 

προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί 

ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.  

• Κάθε μέλος διαθέτει τουλάχιστον 1 υποχρεωτική 

συνεταιριστική μερίδα  

• Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη 

Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή 

ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό 

• Οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις 

Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα 

πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να 

εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την 

αμοιβή τους. 

Γενικά χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ 



Κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών  
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) 

 
Ένταξης 

 

Κοινωνικής Φροντίδας 

 

Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού 



Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 

 Αποσκοπούν στην 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 

 
 Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 40% κατ΄ελάχιστο των εργαζομένων θα 

πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού 
 

 Για τη σύσταση απαιτούνται 7 πρόσωπα τουλάχιστον. 
 



Κοιν.Σ.Επ.  
Κοινωνικής Φροντίδας 

 Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – 
προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες 
ομάδες του πληθυσμού όπως:  
 οι ηλικιωμένοι,  

 τα βρέφη,  

 τα παιδιά,  

 τα άτομα με αναπηρίες και  

 τα άτομα με χρόνιες παθήσεις 

 Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα 
τουλάχιστον. 

 



Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού 
Σκοπού 

 Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού 
συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της  
κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής 
ανάπτυξης. 

 Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή 
υπηρεσιών σε τομείς όπως : 
 πολιτισμός 

 περιβάλλον 

 οικολογία 

 εκπαίδευση 

 παροχές κοινής ωφέλειας 

 τοπικά προϊόντα  

 διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων 

 Για τη σύσταση απαιτούνται 5 πρόσωπα τουλάχιστον. 

 

 



Κατανομή εγγεγραμμένων Κοιν.Σ.Επ. 

3 
19 

77 

Κοιν.Σ.Επ. 

Ένταξης 

Κοινωνικής 
Φροντίδας 

Συλλογικού και 
Παραγωγικού 
σκοπού 



Γενικό Μητρώο  
Κοινωνικής Οικονομίας  

• Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι δημόσιο 
βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.  

• Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ.  

• Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής 
Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  

• Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο.  

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

Σταδίου 29, ΤΚ 10110, Αθήνα, 1ος όροφος,  105 γραφείο 

ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΩΡΕΣ: 9:00 - 15:00 



Γενικό Μητρώο  
Κοινωνικής Οικονομίας  

• Πότε αποκτά νομική μορφή η Κοιν.Σ.Επ.; 

• Με την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, η Κοιν.Σ.Επ. 
αποκτά νομική μορφή και εμπορική ιδιότητα. 

• Τι πρέπει να κάνω πριν πάω στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής 
Οικονομίας; 

• Να συντάξω το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. Υπάρχει η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης πρότυπου καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται ως 
παράρτημα στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 (ΦΕΚ 
Β΄/1360/25-04-2012). 












