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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;

55

Κάθε εταιρική µορφή παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. 

Σηµασία έχει: 
üΤι δραστηριότητα θέλω να ασκήσω;
üΤι στόχους έχει η εταιρεία;
üΠοιοί είναι οι συνεταίροι και ποιά είναι η σχέση µεταξύ τους;
üΠώς θέλουµε να µοιράζονται κέρδη/ζηµιές;
üΤι µέσα διαθέτει η εταιρεία;
üΤι κεφάλαιο θέλω να διαθέσω;
üΣε τι βασίζεται κυρίως η λειτουργία της; 
üΜε νοιάζει ιδιαίτερα η αξιοπιστία της ή θέλω να ιδρυθεί γρήγορα και να είναι ευέλικτη;
üΤι χρονικό ορίζοντα θέλω να έχει; 
üΣε τι κλίµακα θέλω να δραστηριοποιηθεί;
üΤι ιδιαίτερα κριτήρια έχω εγώ;
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Ποιά  είναι  η  διαδικασία; 

66

üΧώρος Εγκατάστασης – Έδρα επιχείρησης

üΙδιωτικό συµφωνητικό/Καταστατικό – Νοµική διαδικασία ίδρυσης εταιρείας

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

üΕγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα 

üΆδεια εγκατάστασης/ άδεια λειτουργίας/άλλες άδειας

üΈναρξη εργασιών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

ü Διαδικασία πρόσληψης εργαζοµένων 

ü 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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üΆρθρο 741 - 784 και 61επ.Αστικού Κώδικα

ü Σύµβαση από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που έχουν υποχρέωση να επιδιώκουν µε κοινές εισφορές
κοινό σκοπό και ιδίως οικονοµικό (όχι εµπορικό)

üΜε διατυπώσεις δηµοσιότητας & κοινωφελής χαρακτήρα è Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου –
επιτηδευµατίες για λογιστικούς /φορολογικούς σκοπούς (αντιστοιχία µε οµόρρυθµη εταιρεία) – εξετάζεται
κατά περίπτωση ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας

üΑκαθάριστο εισόδηµα υποκείµενο σε φόρο αυτό που προέρχεται από καθαρά εµπορικές δραστηριότητες ή
άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος και όχι συνδροµές, δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

üΔεν διανέµουν κέρδη στα µέλη

üΖήτηµα µε ευθύνη µελών για υποχρεώσεις εταιρείας έναντι τρίτων (αρ. 270 – Ν. 4072/2012)

Αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες 

www.gamvrelli.gr



«αλληλέγγυα οικονοµία» / «τρίτος τοµέας»

Κοινές αξίες:
• Αλληλεγγύη
• Κοινωνική συνοχή
• Υπεροχή του ατόµου έναντι του κεφαλαίου
• Κοινωνική υπευθυνότητα 
• Δηµοκρατική λήψη αποφάσεων 
• Τους συµµετέχοντες δεν τους καθοδηγεί το κέρδος, αλλά τα κέρδη επανεπενδύονται 
προς όφελος της επιχείρησης και της κοινωνίας

è Ένας διαφορετικός τρόπος επιχειρείν µε γνώµονα το γενικό/κοινωνικό συµφέρον, την 
οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµοκρατική λειτουργία/συνεργατικότητα

Η Κοινωνική οικονοµία 
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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 στην Ελλάδα 
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üΑστικοί συνεταιρισµοί µε κοινωνικό σκοπό

üΜέλη φυσικά και νοµικά πρόσωπα (max. 1/3) - όχι Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. (Εξαίρεση Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης:
µέλη Ν.Π.Δ.Δ. µε έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει)

ü Περιορισµένη ευθύνη µελών

ü Εκ του Νόµου η εµπορική ιδιότητα (όχι στα µέλη)

üΜία υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα τουλάχιστον κάθε µέλος

üΔιοικείται ισότιµα από τα µέλη της

üΗ λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους

üΤο κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συµφέρον

Τι είναι οι Κοιν.Σ.Επ.;

www.gamvrelli.gr
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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 .;
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Στήριξη ευπαθών 
οµάδων

Δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης

üΑνάπτυξη
κοινωνικής
καινοτοµίας

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



ü Σκοπός: κοινωνική ωφέλεια – αύξηση απασχόλησης – στήριξη ευπαθών οµάδων

ü Προώθηση δράσεων συλλογικότητας - συλλογικού οφέλους
ü Προστασία συλλογικών αγαθών µέσω αναπτυξιακών, οικονοµικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών
τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα

ü Κέρδος από δράσεις που εξυπηρετούν το κοινωνικό συµφέρον

ü Δίκαιη & δηµοκρατική συµµετοχή
ü Διαφάνεια λειτουργίας
ü Ένα µέλος - µια ψήφος (ανεξαρτήτως συνεταιριστικών µερίδων)

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

Πώς λειτουργούν;

www.gamvrelli.gr
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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

üΆτοµα µε αναπηρίες
ü Εξαρτηµένα ή απεξαρτηµένα από ουσίες άτοµα
ü Οροθετικοί
ü Φυλακισµένοι/αποφυλακισµένοι
üΑνήλικοι παραβάτες

Ø Τουλάχιστον 7 ιδρυτικά µέλη
Ø 40% κατ’ ελάχιστο των εργαζοµένων να ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες
Ø Εξαίρεση: µέλη και Ν.Π.Δ.Δ. µε έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει

Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης

www.gamvrelli.gr



Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας

Σκοπός: Η παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε
συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού

üΗλικιωµένοι
üΒρέφη
üΠαιδιά
üΆτοµα µε αναπηρία
üΆτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Ø Τουλάχιστον 5 ιδρυτικά µέλη

www.gamvrelli.gr



Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού

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

üΕξυπηρέτηση τοπικού και συλλογικού συµφέροντος
üΠροώθηση απασχόλησης
üΕνδυνάµωση κοινωνικής συνοχής
üΕνδυνάµωση τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης

Ø Τουλάχιστον 5 ιδρυτικά µέλη

www.gamvrelli.gr



Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού

Τοµείς Δραστηριοποίησης:

üΟ πολιτισµός
üΤο περιβάλλον
üΗ οικολογία
üΗ εκπαίδευση
üΟι παροχές κοινής ωφέλειας
üΗ αξιοποίηση τοπικών προϊόντων
üΗ διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων κ.α.
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üΚοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης

üΘεσµοθετήθηκαν µε το Ν. 2716/99 του Υπ.Υγείας & Πρόνοιας
üΑποβλέπουν στην κοινωνική-οικονοµική ενσωµάτωση και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε
ψυχοκοινωνικά προβλήµατα.
üΕίναι 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.
üΈχουν εµπορικό χαρακτήρα και µπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα.
üΕγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας στην κατηγορία «Ένταξης»
üΜέλη 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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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:

Ø Σχηµατιµός αποθεµατικού è 5%

Ø Εργαζόµενοι (κίνητρο παραγωγικότητας) è έως 35%

Ø Επανεπένδυση - Δραστηριότητες επιχείρησης - Δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας è το υπόλοιπο 
(τουλάχιστον 60%)

Διανοµή κερδών
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ü Κεφάλαιο επιχείρησης 

üΑξιοποίηση περιουσίας 

ü Επιχειρηµατική δραστηριότητα 

ü Επιχορηγήσεις 

ü Προγραµµατικές συµβάσεις µε Δηµόσιο, ευρ. δηµόσιο τοµέα και ΟΤΑ

ü Ένταξη σε προγράµµατα

ü Κληροδοτήµατα, δωρεές τρίτων, παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων

Πώς χρηµατοδοτούνται;
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ü Ειδικές Ρυθµίσεις για Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού 
(διατήρηση χορήγησης επιδοµάτων)

ü Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση 
ØΕπιχορηγήσεις 
Ø Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας
Ø Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης
Ø Ν. 3908/2011 («Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την 
Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»)
ØΑναπτυξιακός Νόµος 
Ø Προγράµµατα στήριξης επιχειρηµατικότητας & εργασίας
Ø Προγραµµατικές συµβάσεις µε Δηµόσιο, ευρ. δηµόσιο τοµέα και ΟΤΑ

Κίνητρα λειτουργίας
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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) 

ØΔηµόσιο Βιβλίο σε ηλεκτρονική µορφή

ØΠρόσβαση ατελώς στους ενδιαφερόµενους 

Ø Πρότυπο καταστατικό: παράρτηµα στην Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 2.9621/οικ.4.1200 (ΦΕΚ 
Β΄/1360/25-04-2012). 

Πώς ιδρύονται;
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Εγγραφή στο Γενικο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας (αρ. 14 Ν. 4019/2011)

(Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Σταδίου 29,1ος όροφος - www.ypakp.gr) 

ØΠρώτο στάδιο 

ØΤυχόν παροχή διευκρινήσεων / διορθωτικών - συµπληρωµατικών στοιχείων 

ØΔεύτερο στάδιο

Ø Συνεχής έλεγχος και εποπτεία 

Διαδικασία ίδρυσης στο Μητρώο
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ØΠρώτο στάδιο -Υποβολή αιτήµατος εγγραφής

Η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλει στο Μητρώο: 
• Καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. υπογεγραµµένο από τα ιδρυτικά µέλη
• Αίτηση εγγραφής συµπληρωµένη
• Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραµµένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό µέλος, περί συµµετοχής ή µη σε άλλη 
Κοιν.Σ.Επ.

• (Μόνο οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόµων 
από ευάλωτες οµάδες πληθυσµού σε ποσοστό τουλάχιστον 40%

• Άλλα σχετικά δικαιολογητικά (όπου απαιτείται)

Το Τµήµα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε:
• Εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο
• Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής η οποία ισχύει µόνο για έναρξη δραστηριότητας στο Δ.Ο.Υ
• Σήµανση του καταστατικού και αποστολή του στην Κοιν.Σ.Επ.

Διαδικασία ίδρυσης στο Μητρώο
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ØΔεύτερο στάδιο: Υποβολή πρόσθετων στοιχείων

Η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλει στο Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας:
· Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην οποία 
υπάγεται, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.Δ., το ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων και τη σύνθεση της Διοικούσας 
Επιτροπής)
· Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
· Πρακτικό συγκρότησης σε σώµα της Διοικούσας Επιτροπής.

Το Τµήµα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε:
· Έγκριση του αιτήµατος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων
· Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής

Διαδικασία ίδρυσης στο Μητρώο
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•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 πρόγραµµα δραστηριοτήτων - απολογισµός δράσεων – οικονοµικός ισολογισµός
•Εποπτεία, ενηµέρωση και έλεγχος Μητρώου

Απαραίτητα για λειτουργία  

www.gamvrelli.gr
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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 

Ø328	εκατομμύρια		κατέχουν	μετοχές συμβατικών	επιχειρήσεων	-
1	δισεκατομμύριο	είναι	μέλη	συνεταιριστικών	επιχειρήσεων
ØΟι	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


