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Κοινωνικές Συνεταιριστικές Ειχειρήσεις
“Η Κοινωνική Συνεταιριστική Ειχείρηση (εφεξής ΚοινΣΕ) είναι µια ειχείρηση, η οοία ανήκει στα µέλη
της και διοικείται ισότιµα αό αυτά. H λειτουργία της βασίζεται στην ειδίωξη συλλογικού οφέλους ενώ το
κέρδος της ροκύτει αό δράσεις ου εξυηρετούν το κοινωνικό συµφέρον.”
Ανάµεσα στο κράτος και την αγορά ανατύσσεται, κυρίως στην Ευρώη, ο τοµέας της
κοινωνικής οικονοµίας. Σύµφωνα και µε τον σχετικό νόµο (ν.4019/11) “κοινωνική οικονοµία είναι
το σύνολο των οικονοµικών, ειχειρηµατικών, αραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οοίες
αναλαµβάνονται αό νοµικά ρόσωα ή ενώσεις ροσώων, των οοίων ο καταστατικός σκοός είναι η
ειδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων”.
Υολογίζεται ότι 10% των ευρωαϊκών ειχειρήσεων θεωρούνται κοινωνικές ειχειρήσεις και
αασχολούν 11 εκατ. εργαζόµενους. Η κοινωνική οικονοµία αντιροσωεύει στην Ε.Ε ερίου
το 6% της αασχόλησης. Στην Ελλάδα το οσοστό αυτό είναι χαµηλότερο του 2%. Η ανάτυξη
της κοινωνικής οικονοµίας στην Ελλάδα θα έχει ως σκοό τη δηµιουργία νέων θέσεων
αασχόλησης, τη διευκόλυνση της εαγγελµατικής δραστηριοοίησης “ευάλωτων οµάδων”
(άτοµα µε αναηρίες, εξαρτηµένα ή αεξαρτηµένα άτοµα, οροθετικοί, φυλακισµένοι ή
αοφυλακισµένοι, ανήλικοι αραβάτες), αλλά και “ειδικών οµάδων” (άνεργοι νέοι, άνεργες
γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι, µέλη ολύτεκνων οικογενειών, αναλφάβητοι, µετανάστες και
ρόσφυγες).
Ως εργαλείο για την ανάτυξη της κοινωνικής οικονοµίας εισάγεται ο θεσµός της ΚοινΣΕ.
Υάρχουν τρία ήδη ΚοινΣΕ αναλόγως µε τον σκοό τους:
1. ΚοινΣΕ Ένταξης (ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή ατόµων ου ανήκουν στις
Ευάλωτες Οµάδες)
2. ΚοινΣΕ Κοινωνικής Φροντίδας (αροχή ροϊόντων και υηρεσιών κοινωνικούρονοιακού χαρακτήρα σε ηλικιωµένους, βρέφη, αιδιά, ανάηρους και άτοµα µε
χρόνιες αθήσεις)
3. ΚοινΣΕ Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοού (αραγωγή ροϊόντων και αροχή
υηρεσιών στους αρακάτω τοµείς: ολιτισµός, εριβάλλον, οικολογία, εκαίδευση,
τοικά ροϊόντα κλ)
Βασικές αρχές ου διέουν τις ΚοινΣΕ είναι οι ακόλουθες:
1.
2.
3.
4.
5.

Ελεύθερη συµµετοχή
∆ηµοκρατική διοίκηση (ένας εταίρος µία ψήφος – βλ. αρακάτω)
Αλληλεγγύη
Περιορισµένη και δίκαιη διανοµή του λεονάσµατος
Προβάδισµα ατόµου έναντι του κεφαλαίου
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6. Ανεξαρτησία αό το κράτος.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΚοινΣΕ είναι:
1. Η ΚοινΣΕ αοκτά νοµική ροσωικότητα και εµορική ιδιότητα µε την εγγραφή της
στο Μητρώο Κοινωνικής Ειχειρηµατικότητας.
2. Τα όργανα της ΚοινΣΕ είναι η Γενικής Συνέλευση και η ∆ιοικούσα Ειτροή. Η
τελευταία αοτελείται αό 3 τουλάχιστον µέλη και εκλέγεται αό τη Γενική Συνέλευση.
3. Τα µέλη µορούν να είναι φυσικά ή νοµικά ρόσωα και έχουν µια ψήφο ανεξάρτητα
αό των αριθµό των µερίδων ου κατέχουν.
4. Τα νοµικά ρόσωα δεν µορούν να υερβαίνουν το 1/3 των µελών.
5. Ααγορεύεται η συµµετοχή σε ΟΤΑ και σε ΝΠ∆∆, ου υάγονται σε ΟΤΑ.
6. Η συµµετοχή φυσικού ροσώου ως εταίρου δεν του ροσδίδει την εµορική ιδιότητα
και δεν δηµιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υοχρεώσεις, καθώς και ευθύνη έναντι
των δανειστών της (έραν του οσού ου κατέβαλε για την αόκτηση της συνεταιριστικής
µερίδας).
7. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά οσοστό 5% για το σχηµατισµό αοθεµατικού, κατά
οσοστό έως 35% διανέµονται στους εργαζόµενους και το υόλοιο διατίθεται για τις
δραστηριότητές της.
8. Οι ΚοινΣΕ έχουν ως όρους, µεταξύ άλλων, το κεφάλαιο, δωρεές τρίτων, έσοδα αό την
αξιοοίηση της εριουσίας τους, έσοδα αό την εαγγελµατική δραστηριότητα τους,
ειχορηγήσεις αό την ΕΕ και ΟΤΑ, κληροδοτήµατα κλ.
9. Έχουν ρόσβαση στη χρηµατοδότηση, µεταξύ άλλων, αό το Ταµείο Κοινωνικής
Οικονοµίας και το Εθνικό Ταµείο Ειχειρηµατικότητας και Ανάτυξης.
Πάνω αό 400 είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Ειχειρήσεις, ου δραστηριοοιούνται
σήµερα σε όλη τη χώρα.
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Το λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας.
Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αραάνω newsletter, δεν αοτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε υοκρύτουν
σχέση δικηγόρου-ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του αραλήτη. Oι ληροφορίες είναι γενικές και έχουν αοκλειστικά ενηµερωτικό
χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη χρήση των αρεχοµένων ληροφοριών αό
τον αραλήτη. Εάν δεν ειθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@nomos.gr
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