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∆εκέµβριος  2014 
 

 
 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Ε�ιχειρήσεις  

 
“Η Κοινωνική Συνεταιριστική Ε�ιχείρηση (εφεξής ΚοινΣΕ�) είναι µια ε�ιχείρηση, η ο�οία ανήκει στα µέλη 
της και διοικείται ισότιµα α�ό αυτά. H λειτουργία της βασίζεται στην ε�ιδίωξη συλλογικού οφέλους ενώ το 
κέρδος της �ροκύ�τει α�ό δράσεις �ου εξυ�ηρετούν το κοινωνικό συµφέρον.” 
 
Ανάµεσα στο κράτος και την αγορά ανα�τύσσεται, κυρίως στην Ευρώ�η, ο τοµέας της 
κοινωνικής οικονοµίας. Σύµφωνα και µε τον σχετικό νόµο (ν.4019/11) “κοινωνική οικονοµία είναι 
το σύνολο των οικονοµικών, ε�ιχειρηµατικών, �αραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι ο�οίες 
αναλαµβάνονται α�ό νοµικά �ρόσω�α ή ενώσεις �ροσώ�ων, των ο�οίων ο καταστατικός σκο�ός είναι η 
ε�ιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυ�ηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων”. 
Υ�ολογίζεται ότι 10% των ευρω�αϊκών ε�ιχειρήσεων θεωρούνται κοινωνικές ε�ιχειρήσεις και 
α�ασχολούν 11 εκατ. εργαζόµενους. Η κοινωνική οικονοµία αντι�ροσω�εύει στην Ε.Ε �ερί�ου 
το 6% της α�ασχόλησης. Στην Ελλάδα το �οσοστό αυτό είναι χαµηλότερο του 2%. Η ανά�τυξη 
της κοινωνικής οικονοµίας στην Ελλάδα θα έχει ως σκο�ό τη δηµιουργία νέων θέσεων 
α�ασχόλησης, τη διευκόλυνση της ε�αγγελµατικής δραστηριο�οίησης “ευάλωτων οµάδων” 
(άτοµα µε ανα�ηρίες, εξαρτηµένα ή α�εξαρτηµένα άτοµα, οροθετικοί, φυλακισµένοι ή 
α�οφυλακισµένοι, ανήλικοι �αραβάτες), αλλά και “ειδικών οµάδων” (άνεργοι νέοι, άνεργες 
γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι, µέλη �ολύτεκνων οικογενειών, αναλφάβητοι, µετανάστες και 
�ρόσφυγες).  
 
Ως εργαλείο για την ανά�τυξη της κοινωνικής οικονοµίας εισάγεται ο θεσµός της ΚοινΣΕ�. 
Υ�άρχουν τρία ήδη ΚοινΣΕ� αναλόγως µε τον σκο�ό τους: 
 

1. ΚοινΣΕ� Ένταξης (ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή ατόµων �ου ανήκουν στις 
Ευάλωτες Οµάδες) 

2. ΚοινΣΕ� Κοινωνικής Φροντίδας (�αροχή �ροϊόντων και υ�ηρεσιών κοινωνικού-
�ρονοιακού χαρακτήρα σε ηλικιωµένους, βρέφη, �αιδιά, ανά�ηρους και άτοµα µε 
χρόνιες �αθήσεις) 

3. ΚοινΣΕ� Συλλογικού και Παραγωγικού Σκο�ού (�αραγωγή �ροϊόντων και �αροχή 
υ�ηρεσιών στους �αρακάτω τοµείς: �ολιτισµός, �εριβάλλον, οικολογία, εκ�αίδευση, 
το�ικά �ροϊόντα κλ�)  

 
Βασικές αρχές �ου διέ�ουν τις ΚοινΣΕ� είναι οι ακόλουθες: 
 

1. Ελεύθερη συµµετοχή 
2. ∆ηµοκρατική διοίκηση (ένας εταίρος µία ψήφος – βλ. �αρακάτω) 
3. Αλληλεγγύη 
4. Περιορισµένη και δίκαιη διανοµή του �λεονάσµατος 
5. Προβάδισµα ατόµου έναντι του κεφαλαίου 
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6. Ανεξαρτησία α�ό το κράτος. 
 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΚοινΣΕ� είναι: 
 

1. Η ΚοινΣΕ� α�οκτά νοµική �ροσω�ικότητα και εµ�ορική ιδιότητα µε την εγγραφή της 
στο Μητρώο Κοινωνικής Ε�ιχειρηµατικότητας. 

2. Τα όργανα της ΚοινΣΕ� είναι η Γενικής Συνέλευση και η ∆ιοικούσα Ε�ιτρο�ή. Η 
τελευταία α�οτελείται α�ό 3 τουλάχιστον µέλη και εκλέγεται α�ό τη Γενική Συνέλευση. 

3. Τα µέλη µ�ορούν να είναι φυσικά ή νοµικά �ρόσω�α και έχουν µια ψήφο ανεξάρτητα 
α�ό των αριθµό των µερίδων �ου κατέχουν. 

4. Τα νοµικά �ρόσω�α δεν µ�ορούν να υ�ερβαίνουν το 1/3 των µελών. 
5. Α�αγορεύεται η συµµετοχή σε ΟΤΑ και σε ΝΠ∆∆, �ου υ�άγονται σε ΟΤΑ. 
6. Η συµµετοχή φυσικού �ροσώ�ου ως εταίρου δεν του �ροσδίδει την εµ�ορική ιδιότητα 

και δεν δηµιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υ�οχρεώσεις, καθώς και ευθύνη έναντι 
των δανειστών της (�έραν του �οσού �ου κατέβαλε για την α�όκτηση της συνεταιριστικής 
µερίδας). 

7. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά �οσοστό 5% για το σχηµατισµό α�οθεµατικού, κατά 
�οσοστό έως 35% διανέµονται στους εργαζόµενους και το υ�όλοι�ο διατίθεται για τις 
δραστηριότητές της.  

8. Οι ΚοινΣΕ� έχουν ως �όρους, µεταξύ άλλων, το κεφάλαιο, δωρεές τρίτων, έσοδα α�ό την 
αξιο�οίηση της �εριουσίας τους, έσοδα α�ό την ε�αγγελµατική δραστηριότητα τους, 
ε�ιχορηγήσεις α�ό την ΕΕ και ΟΤΑ, κληροδοτήµατα κλ�. 

9. Έχουν �ρόσβαση στη χρηµατοδότηση, µεταξύ άλλων, α�ό το Ταµείο Κοινωνικής 
Οικονοµίας και το Εθνικό Ταµείο Ε�ιχειρηµατικότητας και Ανά�τυξης.  
 

Πάνω α�ό 400 είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Ε�ιχειρήσεις, �ου δραστηριο�οιούνται 
σήµερα σε όλη τη χώρα. 
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Συνεταίρος 
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Το �λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας. 
 

 
Οι �ληροφορίες �ου �αρέχονται στο �αρα�άνω newsletter,  δεν α�οτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε υ�οκρύ�τουν 
σχέση δικηγόρου-�ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του �αραλή�τη. Oι �ληροφορίες είναι γενικές και έχουν α�οκλειστικά ενηµερωτικό 
χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη χρήση των �αρεχοµένων �ληροφοριών α�ό 
τον �αραλή�τη. Εάν δεν ε�ιθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@nomos.gr 


