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Περίληψη: Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μια πρόταση 
συμπλήρωσης/τροπολογίας του Ν.4019/2011 και της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. O  N.4019/2011 δημιούργησε τις Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που ως βασικό στόχο έχουν την καταπολέμηση 
ανεργίας μέσω δημιουργίας και διατήρησης νέων θέσεων εργασίας. Η Εθνική 
Στρατηγική για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θεμελίωσε το λειτουργικό 
πλαίσιο βασισμένο σε μηχανισμούς στήριξης και χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Σκοπός της πρότασης είναι α) η αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή του 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας και 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και β) η συμβολή στη χάραξη και 
εφαρμογή μιας καινοτομικής κοινωνικής πολιτικής. 

Βασική προϋπόθεση για τη βέλτιστη εφαρμογή του νόμου αποτελεί η υγιής 
λειτουργία ενός οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας με έμφαση στους 
νέους φορείς, τις νέες μορφές χρηματοδότησης και συνεργασίας. 
Λέξεις κλειδιά: Ν.4019/2011, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική 
Χρηματοοικονομική, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
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Εισαγωγή  

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συμβάλλει στην ελληνική έρευνα1 και βιβλιογραφία 

στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 

εξετάζοντας το ισχύον νομικό-θεσμικό πλαίσιο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

στην Ελλάδα με βάση τον νόμο 4019/2011  για  την Κοινωνική Οικονομία και 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, οι αδυναμίες και προοπτικές του σε επίπεδο 

λειτουργικού πλαισίου.  

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται ο νόμος 4019/2011, αναλύονται επί μέρους άρθρα 

αλλά και αντιπαρατίθενται νομικές, φορολογικές και άλλες λειτουργικές ρυθμίσεις 

που επηρεάζουν την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας όπως 

ορίζεται από τον ίδιο τον νόμο. 

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται το Στρατηγικό Σχέδιο και αντιπαρατίθενται προτάσεις 

αποσαφήνισης, λειτουργικών ρυθμίσεων αλλά και παράγοντες βελτίωσης. 

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται το οικοσύστημα κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

στην Ελλάδα, αλλά και η ανάπτυξη του τομέα των επενδύσεων κοινωνικού 

αντίκτυπου2 και  η σημασία των δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς   

Η εργασία συνοψίζει με συγκεκριμένες προτάσεις χάραξης πολιτικής. 

 

 

 

                                                
1 Η παρούσα εργασία βασίζεται κυρίως στην πρωτότυπη εργασία του πρώτου συγγραφέα που 
παρουσιάστηκε στο International Social Innovation Research Conference στο Said Business School 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Σεπτέμβριος 2013). 
2 Τζουβελέκας Μ, Παπαγιάννη Μ,  “Δημόσια Συνταξιοδοτικά Ταμεία και επενδύσεις κοινωνικού 
αντικτύπου”. 
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Α’ Μέρος  

Ο νόμος 4019/2011 και το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας  

 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να αναλύσει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, βασισμένο στο άρθρο 4019/2011 και να 

παρουσιάσει της στρατηγικές και τους μηχανισμούς στήριξης της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας.  

 Ο νόμος 4019/2011 “Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα”3 θεσμοθετεί την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, αποτελεί 

συνέχεια των νόμων 2716/19994 και 1667/19865, που εδραιώνουν ένα θεσμικό 

πλαίσιο για τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), 

ενώ δημιουργεί το νομικό τύπο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης6 ως 

μορφής επιχειρηματικής δράσης στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παρ. 1 

ορίζεται ότι: “Κοινωνική Οικονομία” είναι 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”. 

 

Ενώ ο νόμος αποτελεί την πρώτη προσπάθεια θεσμοθέτησης της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας ως νέα μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, 

ωστόσο, δεν ορίζει την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, είτε με βάση την περιγραφή 

του όρου, είτε με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του θεσμού, αλλά 

περιορίζεται στην εξήγηση του όρου της Κοινωνικής Οικονομίας, και τη θέσπιση της 

λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), δίνοντας 
                                                
3 N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) : Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 
λοιπές διατάξεις. 
4 Ν. 2716/1999. (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) : Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και άλλες διατάξεις  
5 Ν. 1667/1986  (ΦΕΚ 196 Α') : Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις 
6 Ν. 4019/2011, άρθρο 2. 
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παράλληλα έμφαση στις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη7 την προγενέστερη εδραίωση και λειτουργία της Κοινωνικής 

Οικονομίας και των φορέων της, όπως και προγενέστερων Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

άλλων νομικών τύπων. Ως αποτέλεσμα, ο νόμος στοιχειοθετεί μια τυποποίηση των 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων, βασισμένη στην ανάγκη του κράτους να προβλέψει 

ελεγκτικές, όχι, όμως, λειτουργικές ρυθμίσεις για την ώθηση του τομέα της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.  

 

Αντί μιας τυποποίησης βασισμένης σε ένα νομικό τύπο επιχείρησης, θα μπορούσαν 

να ορισθούν τα βασικά κρητήρια για την περιγραφή μιας Κοινωνική Επιχείρησης και 

να διαμορφωθεί με αυτό τον τρόπο μια νομική ομπρέλλα που θα διευρύνεται σε 

όλους τους νομικούς τύπους, όπως γίνεται και στην περίπτωση της Ιταλίας8.  

 

Μαζί με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δημιουργήθηκε και το Μητρώο 

Κοινωνικής Οικονομίας που τυποποιεί την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα  μέσα από 

έναν νομικό θεσμό. Ωστόσο, η τυποποίηση γίνεται με γραφειοκρατικά κριτήρια, όπως 

η κατάθεση καταστατικού και εγγράφων όχι όμως με γνώμονα το ποιοτικό κοινωνικό 

έργο ή τη βιωσιμότητα της κοινωνικής επιχείρησης.  

Oι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, (Κοιν.Σ.Επ) αποκτούν νομική 

προσωπικότητα με την καταχώριση τους στο Μητρώο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. Το Μητρώο υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Οικονομίας της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ν. 4019/2011, άρθρο 14, παρ.1). 

Η λειτουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων περιορίζεται, με αυτό τον τρόπο, σε ένα 

νομικό τύπο με περιορισμένους τομείς δραστηριότητας, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 

2 παρ. 2 του νόμου 4019/2011:  

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού. 

                                                
7 Nasioulas I. (2011, p. 5) “Law 4019/2011 on Social Economy and Social Entrepreneurship was set to 
implementation in 30 September 2011. It is the first legislative action introducing the concept of Social 
Economy in Greece.” 
8 Borzaga C. (2010, pp 1-9).  
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Ο νόμος 4019/2011 ορίζει ως φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας, αστικούς 

συνεταιρισμούς όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1 και τους Κοινωνικούς 

Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του νόμου 2716/1999.   

 

“Θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της 

Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει 

εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι, είτε 

φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη της συμμετέχουν 

σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που 

κατέχουν”9. 

 

Το νομικό καθεστώς της εδραίωσης και διαχείρισης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης ορίζεται από τον νόμο 1667/1986 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς. Η 

κατάταξη των Κοιν.Σ.Επ. στην κατηγορία των συνεταιρισμών αντί ως ξεχωριστού 

τύπου ή υποκατηγορίας για τους προϋπάρχοντες τύπους, αποκλείει τις βιώσιμες 

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές, και συνδέει τις Κοιν.Σ.Επ με τους συνεταιρισμούς10, 

που έχουν σε πολλές περιπτώσεις κατά το παρελθόν τη φήμη κρατικοδίαιτων και όχι 

οικονομικά βιώσιμων οργανώσεων. 

 

Οι  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις αποκτούν την εμπορική τους ιδιότητα 

με την νομική τους προσωπικότητα.  Η εμπορική ιδιότητα δεν καθιστά τις Κοιν.Σ.Επ. 

κερδοσκοπικές εμπορικές επιχειρήσεις11. 

Η διαφορά μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, εδράζεται 

στον τρόπο διανομής των κερδών της σε μετόχους. Συνεπώς, οι Κοιν.Σ.Επ, όπως 

προκύπτει και από το άρθρο 7 του ν. 4019/2011 που αφορά στη διανομή κερδών, δεν 

μπορούν να είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ωστόσο υπάρχει ασάφεια σχετικά με 

τον χαρακτήρα των Κοιν.Σ.Επ. κατά την αντιμετώπισή τους από τη φορολογική 

διοίκηση και αυτό φαίνεται να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή της χώρας, λόγω  της 

διαφορετικής αντιμετώπισής τους από Δ.Ο.Υ σε Δ.Ο.Υ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 

επίσημη γραμμή από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προς τις Δ.Ο.Υ και η 

αντιμετώπισή τους γίνεται από την εκάστοτε ερμηνεία των Δ.Ο.Υ αναφορικά με το 

                                                
9 Ν. 4019/2011 άρθρο 2. 
10 Κλήμη-Καμινάρη και Παπαγεωργίου (2010) 
11 Ό.π. 
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είδος της επιχείρησης που είναι την κατάταξη με βάση τις δραστηριότητές τους και 

τον τηρούμενο τύπο φορολογικών βιβλίων.     

 

“Άρθρο 7: Διανομή κερδών 

1. Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα 

μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή, οπότε 

εφαρμόζεται η παράγραφος 2. 

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό 

αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της 

επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.” 

Ωστόσο, απουσιάζει, η θεσμοθέτηση εργαλείων που θα διευκόλυναν τη λειτουργία του 

θεσμού, όπως είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, στα οποία γίνεται μεν αναφορά12, 

αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία, όπως και τα οικονομικά κίνητρα 

και τα μέτρα στήριξης του άρθρου 10 του νόμου. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις 

φορολογικές απαλλαγές, αυτές καταργήθηκαν με το Ν. 4110/201313 άρθρο 10 παρ.2, 

ενώ αναφέρεται ρητά14 πως η διανομή των κερδών δεσμεύεται για τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. Η νέα φορολογική ρύθμιση του ανωτέρω νόμου φέρνει στο 

επίκεντρο το ερώτημα “γιατί οι Κοιν.Σ.Επ υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος 

για τα κέρδη τους;” αφού αυτό λειτουργεί ως αντικίνητρο για την ίδρυση και 

λειτουργία Κοιν.Σ.Επ., αλλά και της Κοινωνικής Οικονομίας γενικότερα, αντί να 

δοθούν τα κίνητρα του άρθρου 10. 

 

Επίσης, οι Κοιν.Σ.Επ. δεν εντάσσονται επαρκώς μέχρι σήμερα σε προγράμματα 

στήριξης της επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και σε 

προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), 

αντίθετα με την πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 10. 

 

                                                
12 Ν. 4019/2011 άρθρο 9.  
13 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α 17/23-01-2013) Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 
14 Ν. 4019/2011 άρθρο 7. 
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Β’ Μέρος  

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας  

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας15 τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση16 το Μάρτιο του 2013 με 

στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου για την ανάπτυξη του 

Οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Έτσι 

ορίστηκαν οι ακόλουθες δράσεις για την ενεργοποίηση του λειτουργικού πλαισίου:  

 

1. Υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής  Οικονομίας 

Δράσεις: 

α) Κεντρικός Μηχανισμός Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των 

Κοιν.Σ.Eπ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας 

β) Εθνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα 

γ) Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί σε Περιφερειακό επίπεδο  

δ) Θεσμικές παρεμβάσεις 

 

 Η επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη του Κεντρικού Μηχανισμού 

όπως και των Περιφερειακών Δομών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ, θα πρέπει να 

εντάξουν και να αξιοποιήσουν επιστημονικά εργαλεία όπως η εφαρμογή της 

Κοινωνικής Λογιστικής-Ελεγκτικής (Social Accounting & Audit), μοντέλο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του EFQM ή το Social Reporting Standard17 (SRS).

  

                                                
15 Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (2013)  
16 Δημόσια Διαβούλευση: Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας (2013) 
17 Social Reporting Standard (2011)  
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2. Οικονομική υποστήριξη για την έναρξη δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Eπ.  
  

Όλες οι δράσεις δείχνουν να κινούνται στοχευμένα στην ενδυνάμωση των Κοιν.Σ.Επ, 

στην ενδυνάμωση και κατανόηση του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας 

και επιχειρηματικότητας και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Με μια προϋπόθεση 

sine qua non: Η ταχύτητα διεκπεραίωσης των χρηματοδοτικών εργαλείων από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες θα είναι τέτοια που δεν θα αποθαρρύνει τους ωφελούμενους και 

στην φιλοσοφία των εμπλεκόμενων Κοιν.Σ.Επ ότι δεν είναι επιδοτήσεις με την έννοια 

που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, ότι δεν συστήνονται για να είναι 

κρατικοδίαιτες, αλλά λαμβάνουν μια ουσιαστική βοήθεια και ότι θα φροντίσουν εξ 

αρχής να προσπαθούν για τη βιωσιμότητά τους.  

 

Ωστόσο, πρέπει να παρατηρηθεί πως μέχρι σήμερα δεν έχουν τεθεί επαρκώς σε 

λειτουργία τα εργαλεία οικονομικής υποστήριξης, όπως ορίζονται και στο άρθρο 9 

του N. 4019/2011. Συγκεκριμένα δεν έχει δημιουργηθεί το λειτουργικό πλαίσιο για 

την επένδυση πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας. 

Απουσιάζουν μέχρι σήμερα εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά οχήματα για την 

υποστήριξη έναρξης λειτουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων και ειδικότερα των 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.  

 

Τα εργαλεία των παραδοσιακά εμπορικών (κερδοσκοπικών) επιχειρήσεων 

προϋποθέτουν κεφάλαιο ειδικά για επιχειρήσεις σε επίπεδο startup, ή κατά το πρώτο 

χρονικό διάστημα λειτουργίας, ή ιδρυμένες από άνεργους ή κοινωνικά 

αποκλεισμένων ομάδων πληθυσμού, όπως στην περίπτωση ενός αριθμού Κοιν.Σ.Επ. 

τους δεν διαθέτουν ως απόθεμα. Γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά.  

 

3. Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των Κοιν.Σ.Eπ: Συμπληρωματική 

επιστρεπτέα επιχορήγηση, προπαρασκευαστικές ενέργειες για την σύσταση 

φορέα μικροπιστώσεων (Micro Finance Institution). 

 

Η λειτουργία ενός φορέα ή φορέων μικροπιστώσεων αποτελεί άμεση ανάγκη ειδικά 

για κοινωνικές επιχειρήσεις στο πρώτο στάδιο τους και για την επιτυχή επίτευξη των 

στόχων τους μέσα από πιλοτικές λειτουργίες και εργασίες. Μέχρι σήμερα μόνο μια 
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ιδιωτική πρωτοβουλία, το Action Finance του ελληνικού παραρτήματος της μη 

κερδοσκοπικής οργάνωσης Action Aid, έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει την έναρξη της 

λειτουργίας του.18 

 

Υπάρχει έλλειψη ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων διαφορετικών επίπεδων19 για 

τις ανάγκες και τον χαρακτήρα των Κοιν.Σ.Επ. από τον παραδοσιακό τραπεζικό - 

επενδυτικό τομέα, δεδομένης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα τα τελευταία έξι 

χρόνια . Από την πλευρά των κοινωφελών - φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που χορηγούν 

χρηματικές δωρεές, υφίστανται ερωτήματα αποσαφήνισης του νομικού πλαισίου του 

νόμου 4019/2011 και αδυναμία θεσμοθέτησης δωρεών προς Κοιν.Σ.Επ. 

οποιασδήποτε κατηγορίας. Εξαίρεση αποτελεί η Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση Μύρτιλλος που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα ΤΙΜΑ20. 

 

Γ’ Μέρος  

Οικοσύστημα Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας - Αδυναμίες και προοπτικές  

1. Ευρωπαϊκή πρακτική 

H διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 

και των επι μέρους τοπικών οικοσυστημάτων, δεν συνδέεται σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωση21 με την θέσμιση νομοθετικού πλαισίου, όπως έχει γίνει στην 

Ελλάδα με την θέσπιση του Ν. 4019/2011.  Σε πολλές χώρες, ειδικότερα της 

κεντρικής Ευρώπης, όπως είναι η Αυστρία, το οικοσύστημα λειτουργεί με 

προϋπάρχουσες νομικές μορφές, ωστόσο σε άλλες υπάρχουν ειδικές νομικές 

ρυθμίσεις που δημιούργησαν της κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Social 

cooperatives), όπως στην Πορτογαλία, αλλά δεν περιόρισαν την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα σε έναν νομικό τύπο επιχειρήσης.  

                                                
18 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (2013), www.snf.org 
19 Task Force for Greece, European Commission (2013) 
20 Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ (2013) , http://timafoundation.org  
21 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013, σσ 41-43) 

http://www.snf.org/
http://timafoundation.org/
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Για την καλύτερη νομοθετική ρύθμιση και ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το 2012 μια νέα επιτροπή 

εμπειρογνώμων, το Social Business Initiative. 

 

2. Ελληνικό Οικοσύστημα 

Ο Νόμος 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα ρυθμίζει εν γένει ανάμεσα στις άλλες διατάξεις του, ένα ελλιπές 

πλαίσιο για το κοινωνικό επιχειρηματικό - χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην 

Ελλάδα.  

 

Το πλεόνασμα λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ δεν διανέμεται στα μέλη τους εκτός και αν 

είναι ταυτόχρονα και εργαζόμενοι σε αυτές. Η διανομή αφορά στη δημιουργία 

αποθέματος, έως 5%, στους εργαζόμενους έως 35% ως πριμ παραγωγικότητας και το 

υπόλοιπο αναλώνεται στην επιχειρησιακή λειτουργία τους ή στη δημιουργία νέων 

θέσεων απασχόλησης.  

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν χρηματοδοτικά 

κεφάλαια μέσω του συνεταιριστικού κεφαλαίου τους, από ιδιωτικές δωρεές, από τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, από κρατικές επιδοτήσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, 

την τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις καθώς και οι Κοι.Σ.Π.Ε δύνανται να 

έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης από το Ταμείο Κοινωνικής 

Οικονομίας, καθώς και από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

(ανενεργά μέχρι σήμερα). Μπορούν, επίσης, να αιτηθούν χρηματοδότησης 

συμμετέχοντας στα Προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου. Εκτός των ανωτέρω 

μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από διάφορα ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα και 

τράπεζες.  
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  Ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης δεν είναι εύκολο για τις κοινωνικές 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας να 

έχουν πρόσβαση στο λειτουργικό κεφάλαιο ή σε άλλου είδους κεφάλαια.     

 

Μέχρι στιγμής το οικοσύστημα της κοινωνικής χρηματοοικονομικής είναι κατά πολύ, 

λιγότερο αναπτυγμένο, σε σχέση με άλλες χώρες και χρειάζεται να καλυφθεί μεγάλη 

απόσταση.   

 

  Η απουσία φορολογικών ελαφρύνσεων –τουλάχιστον κατά το ξεκίνημα, αυτού του 

τύπου επιχειρήσεων που καλούνται να καταπολεμήσουν την εκρηκτική ανεργία στην 

Ελλάδα- τα υψηλά έξοδα συναλλαγών, οι νομικοί κίνδυνοι και η έλλειψη υποδομών 

υποστηριζόμενων από επενδυτές γνώστες, με εμπειρία στην κοινωνική 

χρηματοοικονομική συμβάλλουν στη δημιουργία περιοριστικών συνθηκών σε 

κοινωνικές επενδύσεις και δυνατοτήτων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και 

την κοινωνική καινοτομία.   

Επιπλέον, η έλλειψη, συμφωνημένων μετρήσεων κοινωνικών επιδόσεων, στήριξης 

ανάπτυξης δυνατοτήτων (capacity building) στο οικοσύστημα της κοινωνικής 

χρηματοοικονομικής, επενδυτικών ροών και ανάπτυξης θεσμών, ικανότητας 

απορρόφησης από την πλευρά της ζήτησης (κοινωνικοί επιχειρηματίες) αποτελούν 

ενδεικτικά στοιχεία της σημερινής κατάστασης της αγοράς (Nicholls and Pharoah 

2007, Freireich and Fulton 2009, Canadian Task Force on Social Finance 2010).  

Οι ανωτέρω παρατηρούμενες δυστοκίες, στην Ελλάδα έρχονται, θεωρητικά, να 

μειωθούν με την Πρόσκληση 5/18-4-2013 μέσω της οποίας, το Υπουργείο Εργασίας22 

κάλεσε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως ∆υνητικούς ∆ικαιούχους, 

για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο: “για τη δηµιουργία και λειτουργία 

Κεντρικού Μηχανισµού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των 

πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας”. Αντικείμενο της πράξης είναι η 

δηµιουργία ενός Κεντρικού Μηχανισµού για τη στήριξη της ανάπτυξης και 

                                                
22 Η πρόσκληση μπορεί να ανακτηθεί στη σελίδα www.keko.gr ~  http://bit.ly/1pkoWw2   

http://www.keko.gr/
http://bit.ly/1pkoWw2
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προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, των Περιφερειακών 

Μηχανισμών και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας. Σύντομα, 

εντός του 2014, ξεκινάει και η διαδικασία πρόσκλησης για δημιουργία και υλοποίηση 

των Περιφερειακών Μηχανισμών.  

Με αυτές τις δράσεις θα ενδυναμωθεί το οικοσύστημα της Κοινωνικής Οικονομίας 

και Επιχειρηματικότητας και απομένει να αποδειχθεί η λειτουργικότητα και η 

στρατηγική ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας μέσω συστημικών κρατικών 

παρεμβάσεων. Ανασκοπώντας την παρούσα κατάσταση της κοινωνικής 

χρηματοοικονομικής στην Ελλάδα μπορούμε να αναφέρουμε ότι παραμένει σε πολύ 

πρώιμο στάδιο – παρά τις δυνατότητες- και χρειάζονται αποφασιστικά βήματα, σε 

επίπεδο στρατηγικής και λειτουργικής διαχείρισης καθώς και συνεργασίες από τον 

δημόσιο, τον επιχειρηματικό και τον κοινωνικό τομέα. 

 

3. Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς   

Εκτός από τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς την ιδιωτική ή την κοινωνική αγορά, η 

αγορά του δημοσίου τομέα αποτελεί μια σημαντική, εν δυνάμει, πηγή εσόδων για τις 

κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μέχρι 

και σήμερα (24.4.2014) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποτυπώνονται μόνο 2 Αποφάσεις ΟΤΑ που 

εμπεριέχουν τον όρο “κοινωνική αναφορά” και αυτό χωρίς να αναφέρεται σε 

Συμβάσεις. Επιπλέον οι αποφάσεις αυτές προέρχονται από μικρούς δήμους της 

περιφέρειας.   

 

Η μόνη σχετική αναφορά λαμβάνει χώρα στο έγγραφο23 για τη σύσταση Ομάδας 

Διοίκησης Έργου για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα (24.9.2012) όπου και αναφέρεται ως ένα από τα αντικείμενα 

ενασχόλησης η προώθηση των δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς. Η 

επόμενη χρονική στιγμή που συναντάται σε επίσημο έγγραφο ο όρος, αν και 

διαφοροποιημένος, είναι στην πρόσκληση 5 με Αρ. Πρωτ: 3.13778/οικ.4.77 της ΕΥ 

ΚΕΚΟ για τη δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της 

                                                
23  ΔΙΑΥΓΕΙΑ: http://static.diavgeia.gov.gr/ ~ http://bit.ly/1roVkOZ  

http://static.diavgeia.gov.gr/
http://bit.ly/1roVkOZ
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ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

(Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας (στις 18-

4-2013). Εδώ ονομάζεται “κοινωνική ρήτρα” αντί “κοινωνική αναφορά”. Εκτός 

λοιπόν από τη διαφοροποιημένη ονοματολογία η οποία περισσότερο συσκοτίζει παρά 

διευκολύνει παρατηρείται και χαρακτηριστική καθυστέρηση έναρξης των σχετικών 

διαδικασιών για την υλοποίηση συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς στην Ελλάδα.   

 

Τι είναι όμως οι συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς; Και ποιος θα μπορούσε να είναι ο 

ρόλος τους στην ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα;  

 

Η σχετική διάταξη του Ν.4019/2011 (άρθρο 16 παρ 1) ορίζει ότι: “Δημόσιες 

Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς είναι αυτές κατά τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές 

στο στάδιο ανάθεσης λαμβάνουν υπόψη σημαντικές κοινωνικές πτυχές ως κριτήρια 

ανάθεσης. Ενδεικτικά, ως τέτοια κριτήρια νοούνται: α) οι ευκαιρίες απασχόλησης, β) 

η κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γ) η ισότητα ευκαιριών, δ) ο 

σχεδιασμός της προσβασιμότητας για όλους, ε) η συνεκτίμηση των κριτηρίων 

αειφορίας, στα οποία περιλαμβάνονται θέματα ηθικού εμπορίου και ζ) η ευρύτερη 

εκούσια συμμόρφωση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)”. 

 

Ο ρόλος των Δ.Σ.Κ.Α. είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής 

οικονομίας και επιχειρηματικότητας σε διεθνές επίπεδο. Στη διεθνή βιβλιογραφία και 

πρακτική καταγράφονται οι έννοιες του social audit (κοινωνική ελεγκτική), του  

social accounting (κοινωνικής λογιστικής) καθώς και των social reporting standards 

(προτύπων κοινωνικής αναφοράς).  

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η θεσμική εμφάνιση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011, ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011 ) συμπίπτει με την 

ψήφιση του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) για την κοινωνική οικονομία και 

κοινωνική επιχειρηματικότητα. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ κατά 
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τη σύστασή της θα έπρεπε στις αρμοδιότητές της να περιλαμβάνει και την έννοια των 

Δ.Σ.Κ.Α. και να αποτελεί τον ρυθμιστή και θεματοφύλακα της ορθής και νόμιμης 

διαδικασίας διενέργειας αυτού του τύπου συμβάσεων. Επιπλέον αν είχε γίνει η 

σχετική συνεννόηση σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο αρμόδια θα ήταν η εν λόγω 

ανεξάρτητη αρχή χωρίς να απαιτείται η εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του 

άρθρου 16 του Ν. 4019 σχετικά με την εννεαμελή Διυπουργική επιτροπή η οποία 

μετά από 3 χρόνια δεν έχει ακόμη συσταθεί. Σε λειτουργικό επίπεδο, λοιπόν, κρίνεται 

ότι θα ήταν αποτελεσματικό η διαχείριση των Δ.Σ.Κ.Α. να διενεργείτο από την 

ΕΕΑΔΗΣΥ σε ενιαίο επίπεδο για να υπάρχει καλύτερη παρακολούθησή τους 

περιορίζοντας, με αυτό τον τρόπο, τη νομοθετική αποσπασματικότητα και πολυνομία 

και τη συνακόλουθη αναποτελεσματικότητα και περιορισμένη ωφέλεια για το 

κοινωνικό σύνολο και την οικονομία.      

 

Η θεσμική θωράκιση μέσω ενός άμεσα ενεργοποιημένου και συνεκτικού μηχανισμού 

παρακολούθησης από μια ανεξάρτητη αρχή θα παρέχει τα εχέγγυα διαφάνειας, 

δημοκρατικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος, με την αποφυγή 

περιπτώσεων ενεργοποίησης συμβάσεων απευθείας ανάθεσης εκτός ορίων, με 

συνακόλουθες τις ενέργειες ελεγκτικών σωμάτων της διοίκησης και της δικαιοσύνης. 

 

Συμπεράσματα - Προτάσεις Πολιτικής  

Ο νόμος 4019/2011 αποτελεί ως τις μέρες μας περισσότερο μια προσπάθεια 

θεσμοθέτησης του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας παρά διευκόλυνσης 

της λειτουργίας του, ωστόσο είναι μια βάση για την ανάπτυξη του τομέα. Προτείνεται 

η ανάπτυξη μιας θεσμικής ομπρέλας που θα βασίζεται σε κριτήρια, όπως το 

κοινωνικό αποτύπωμα, η διαφάνεια, η επίτευξη στόχων με τη χρήση δεικτών κτλ. 

παρά να επικεντρώνεται στη νομική μορφή των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη χρειάζονται θεσμικές και φορολογικές ρυθμίσεις που θα 

λειτουργούν προστατευτικά π.χ. φορολογικές απαλλαγές, κοινωνικό-ασφαλιστικό 

καθεστώς, δημόσιες συμβάσεις κτλ., για τον τομέα της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας και θα έχουν ευνοϊκό χαρακτήρα με το να παρέχουν κίνητρα 
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ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης στον κοινωνικό τομέα. Έτσι μπορούν να τεθούν 

τα θεμέλια για το βασικό στόχο του νόμου 4019/2011 που είναι η μείωση της 

ανεργίας. 

Από την θέσπιση του νόμου 4019/2011 μέχρι σήμερα υφίσταται ελλιπής πρόσβαση 

σε εξειδικευμένα ή παραδοσιακά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και έλλειψη σε 

τεχνογνωσία και εισαγωγή ευρωπαϊκών πρακτικών που θα ωθούσαν στην υγιή 

ανάπτυξη του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.  

 

Στην έρευνα που ήδη διεξάγουμε24 (σε εξέλιξη) αναφορικά με το θεσμικό και το 

νομικό πλαίσιο του Ν.4019/2011 ζητούμε από κοινωνικές συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις να αποτυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα θετικά στοιχεία και τα 

στοιχεία που προκαλούν δυσλειτουργίες στην ανάπτυξη, στην χρηματοδότηση, στο 

νομικό πλαίσιο λειτουργίας, στον έλεγχο της δράσης και στην αποτελεσματικότητα 

και βιωσιμότητά τους. Χρήσιμη θα ήταν η εφαρμογή του Πειραματισμού Κοινωνικής 

Πολιτικής με κοινωνικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς σε δίκτυα συνεργασίας 

για την κοινωνική καινοτομία ή την κοινωνική συνοχή για την εξαγωγή χρήσιμων και 

ουσιαστικών συμπερασμάτων.      

Επιπλέον, ουσιαστικές συνέργειες και όσμωση ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση, στους 

φορείς άσκησης δημόσιων πολιτικών ιδιαίτερα κοινωνικής πολιτικής, ερευνητικών 

και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον εμπλουτισμό 

του οικοσυστήματος της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων 

επιχειρηματικών δομών με στόχο τη δραστική μείωση της ανεργίας και τη βιώσιμη 

αύξηση της απασχόλησης. Η ανεργία έχει πάψει προ πολλού να είναι ένας απλός 

μακροοικονομικός δείκτης, αποτελώντας πλέον βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της 

κοινωνίας μας. Οι θεσμικοί παράγοντες (Υπουργείο Εργασίας, φορολογική διοίκηση 

Υπουργείο Οικονομικών, τράπεζες) πρέπει από κοινού να εξαλείψουν τις ασάφειες, 

να απλουστεύσουν τις διαδικασίες, να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς στους 

                                                
24 Βλ. παράρτημα, Μέρος Β’ .  
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οποίους αναφέρονται από το 2011 και να επιταχύνουν τις διαδικασίες έναρξης 

λειτουργίας και ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων.  
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Παραρτήματα  

Α. Νόμος 4019/2011 
N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011): Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και λοιπές διατάξεις. 

 

Άρθρο 1: Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ισχύουν τα εξής: 

1. «Κοινωνική Οικονομία» είναι 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. 

2. «Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η 

προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και 

κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως 

τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές 

δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών. 

3. «Ένταξη» είναι η διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων που ανήκουν στις 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κυρίως μέσω της προώθησης τους στην 

απασχόληση. 

4. «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, είναι οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των 

οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας 

κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή 

νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα 

http://goo.gl/5F7HV7
http://www.ipe.com/
http://goo.gl/UaarBZ
http://www.ipe.com/jonathan-williams/1187.bio
http://www.ipe.com/
http://bit.ly/LPF7VB
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οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής 

οικονομίας. 

Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες; 

α) Στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η 

ένταξη τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή 

λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή 

ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. 

β) Στις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, από 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά οι άνεργοι νέοι, οι 

άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί 

μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα 

κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών 

περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. 

5. «Κοινωνική Φροντίδα» είναι η παραγωγή και παροχή αγαθών, καθώς και υπηρεσιών 

υγείας και κοινωνικής πρόνοιας για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι 

ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες 

παθήσεις. 

  

Άρθρο 2: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) 

1. Θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της 

Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ 

του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι, είτε φυσικά 

πρόσωπα, είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη της συμμετέχουν σε 

αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που 

κατέχουν. 

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. 

Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν 

υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης 

Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
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Ένταξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. διέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου και του ν. 1667/1986, καθώς και όσων ορίζει το άρθρο 12 του ν. 3842/2010. 

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην 

παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού - προνοιακού χαρακτήρα σε 

συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με 

αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. 

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες 

αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των 

αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές 

κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων 

και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση 

της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής 

ή περιφερειακής ανάπτυξης. 

3. Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της περίπτωσης 

α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη 

της δραστηριότητας τους να υποβάλουν, για την καταχώριση τους στο Μητρώο αυτό, 

αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, στα οποία 

περιλαμβάνεται και το καταστατικό. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών 

μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο χορηγείται και 

ηλεκτρονικά, αφού προηγουμένως οι αρμόδιες για την καταχώριση υπηρεσίες προβούν σε 

έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και των δικαιολογητικών, ως προς τη νομιμοποίηση του 

αιτούντος και την πληρότητα των δικαιολογητικών που αυτός υποβάλλει. 

Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία γίνεται μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

4. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο 3, προκύψει ότι η αίτηση και τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν είναι επαρκή ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 

κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος νόμου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την 

αρμόδια Υπηρεσία, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν 

εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε εύλογο 

χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από τη λήψη της σχετικής 

πρόσκλησης. Αν η προθεσμία που έχει ταχθεί παρέλθει άπρακτη ή αν τα στοιχεία που 

έχουν υποβληθεί, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η 

Κοιν.Σ.Επ. δεν καταχωρίζεται. Αν ο αρμόδιος υπάλληλος αρνηθεί αδικαιολόγητα να 

εγγράψει την Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο, εφαρμόζεται το άρθρο 791 Κ.Πολ.Δ.. 
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5. Η διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 εφαρμόζεται αναλόγως και για την τροποποίηση 

καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ.. 

6. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτουν οι Κοιν.Σ.Επ. 

αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο. 

7. Το ετήσιο πρόγραμμα των Κοιν.Σ.Επ., καθώς και ο απολογισμός εκτέλεσης αυτού 

αναρτώνται υποχρεωτικώς στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου. 

8. Με την καταχώριση στο Μητρώο οι Κοιν.Σ.Επ. υπάγονται στις κατά περίπτωση 

ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού. 

  

Άρθρο 3: Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 

1. Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ., η σχέση μεταξύ μελών της, η διοίκηση, η λειτουργία της, 

καθώς και η λύση της διέπονται από το ν. 1667/1986 (Α' 196), εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1,2 και 8 του άρθρου 1, 

οι παράγραφοι 2, 3, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι 

παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4, η παράγραφος 2 του άρθρου 5, το άρθρο 8, η 

παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο 13 και η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 

1667/1986. 

2. α) Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού 

συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον 

πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα 

αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού. 

β) Για τη σύσταση μπορεί να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται 

από τους ιδρυτές της Κοιν.Σ.Επ.. Το περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικού 

ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της 

παραγράφου 5 του άρθρου 17. 

γ) Το πρότυπο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον 

παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων. 

Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από το διαδικτυακό τόπο 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

3. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η 

συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Σε Κοιν. Σ. Επ. 

Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει. 



22 

4. Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους - εταίρου, σε 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν 

δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. 

5. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των 

μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο 

καταστατικό της επιχείρησης. 

6. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική 

μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος 

της οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα μέλη. Στο 

καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση προαιρετικών μερίδων χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 

7. Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών. 

8. Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το 

μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της. 

9. Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή που 

διέπεται από το άρθρο 7 του ν. 1667/1986 (Α' 196), με την επιφύλαξη του παρόντος 

νόμου. 

  

Άρθρο 4: Σχέσεις μεταξύ των μελών και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης 

Η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται κατ' εφαρμογή των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 

2 του ν. 1667/ 1986. Τα νέα μέλη αποκτούν υποχρεωτικά τουλάχιστον μία συνεταιριστική 

μερίδα, η ονομαστική αξία της οποίας ορίζεται είτε αντίστοιχη προς αυτή των υφιστάμενων 

συνεταιριστικών μερίδων είτε ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό. 

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την αποχώρηση, την αποβολή ή τη 

μεταβίβαση της συνεταιριστικής του μερίδας και προκαλεί την τροποποίηση του 

καταστατικού. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Κοιν.Σ.Επ. με δήλωση 

που υποβάλλεται εγγράφως στην Κοιν.Σ.Επ. τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του 

λογιστικού έτους και ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους. Η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας του αποχωρούντος μέλους επιστρέφεται σε αυτό εντός τριών 

μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η 

αποχώρηση, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. με το μέλος, 
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χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η αποχώρηση του 

μέλους ολοκληρώνεται με την περιέλευση της δήλωσης αποχώρησης στην Κοιν.Σ.Επ.. 

Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος και εγκρίνεται 

από τη Διοικούσα Επιτροπή. Είναι υποχρεωτική η έγκριση της μεταβίβασης από τη 

Διοικούσα Επιτροπή, ενώ η παράνομη ή καταχρηστική άρνηση της Διοικούσας Επιτροπής 

προσβάλλεται εντός προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς 

Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ.. 

Η αποβολή μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, εφόσον το μέλος 

προέβη σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το νόμο αυτόν και το 

καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. και καθίσταται μη ανεκτή η παραμονή του στην Κοιν.Σ.Επ.. Το 

καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να εξειδικεύει τους λόγους αποβολής ενός μέλους. Η 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. 

Κ.Πολ.Δ. ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας ενός έτους που αρχίζει από τη γνωστοποίηση στο μέλος της απόφασης 

αποβολής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του ν. 1667/ 1986. 

Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει ή αν είναι νομικό πρόσωπο λυθεί και 

εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως 

στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. 

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοι της, οι οποίοι αμείβονται για την 

παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

εργατική νομοθεσία. 

Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία 

δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ' εφαρμογή των άρθρων 713 επ. 

Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α' 96). Για τους Κοι.Σ.Π.Ε. 

εφαρμόζεται το άρθρο 12 του ν. 2716/1999. 

  

Άρθρο 5: Γενική Συνέλευση 

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται με σχετική απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. τακτικώς, μία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και μέσα σε 

διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των 

μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα 

προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. από το 1/3 των μελών ή με απόφαση 

της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 

παράγραφοι 1,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986. 
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Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση παρά το αίτημα του 1/3 των μελών, τα μέλη 

αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση. 

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς 

Πρωτοδικείου, που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ.. Οι 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο ν. 

1667/1986 ή στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν 

έννομα αποτελέσματα. 

  

Άρθρο 6: Διοικούσα Επιτροπή 

1. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται τουλάχιστον 

από τρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, ενώ σε περίπτωση 

τριμελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο μελών. Δεν 

εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 3867/2010 (ΑΊ28). Η διάρκεια της 

θητείας των μελών ορίζεται με το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 

πέντε ετών και μικρότερη των δύο. Η θητεία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας των τριών μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 5, εντός της οποίας 

πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών. Εφαρμόζονται 

ανάλογα οι παράγραφοι 7,8 και 9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920. 

2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά τον μήνα, ή όποτε 

κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των μελών της. Η σύγκληση της γίνεται από τον Πρόεδρο 

της κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά 

την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας 

Επιτροπής. 

3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο ν. 

1667/1986, σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι 

ακυρώσιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής 

απόφασης. Οι αποφάσεις της προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός 

έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει 

με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ.. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 1667/ 1986. 
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Άρθρο 7: Διανομή κερδών 

1. Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη της, 

εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή, οπότε εφαρμόζεται η 

παράγραφος 2. 

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, 

κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο 

παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο 

διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. 

  

Άρθρο 8: Πόροι 

Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, 

έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα 

της, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, 

έσοδα από άλλα προγράμματα, κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις 

της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της. 

  

Άρθρο 9: Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

Οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του άρθρου 12 του ν. 2716/1999: α) έχουν πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο συστήνεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την περίπτωση γ ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 4 του Άρθρου Δεύτερου του ν. 3912/2011 (Α' 17), καθώς επίσης και από το Εθνικό 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και β) δύνανται να εντάσσονται στο ν. 3908/2011 

(Α' 8). 

  

Άρθρο 10: Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

1.  Οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις 

Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή 
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οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές 

ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.. 

2. Το άρθρο 71 και οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (Α' 58) 

εφαρμόζονται αναλόγως και για τις Κοιν.Σ.Επ.. 

3. Καταργήθηκε με το  Ν. 4110/2013 άρθρο 10 παρ.2 [Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε 

φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το 

σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. 

Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της 

κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α' 151), όπως ισχύει. Με την 

παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα 

κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν σε Ευάλωτες 

Ομάδες Πληθυσμού]. 

4. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της 

επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης. 

  

Άρθρο 11: Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων 

……… 

  

Άρθρο 12: Δίκτυα Συνεργασίας, Δυνατότητα Συμπράξεων και 

Προγραμματικές Συμφωνίες 

1. Οι Κοιν.Σ.Επ. δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους με αντικείμενο, ενδεικτικά, την 

ανταλλαγή υπηρεσιών ή την υλοποίηση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από 

εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους καταστατικούς 

τους σκοπούς. 

2. Για τη συνεργασία απαιτείται απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. και 

καταρτίζεται σύμβαση συνεργασίας με ιδιωτικό συμφωνητικό. 

3. Σε περίπτωση δημιουργίας δικτύου οικονομικής συνεργασίας, αυτό δεν έχει διακριτή 

νομική προσωπικότητα. 
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4. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συμπράττουν δημιουργώντας κοινοπραξίες και 

συνεταιρισμούς, ενώσεις και κεντρικές ενώσεις, καθώς και ευρωπαϊκούς 

συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους. 

5. Οι Κοιν.Σ.Επ. ως συμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις 

με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. 

πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους 

καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των 

αναφερομένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87). 

  

Άρθρο 13: Λύση και εκκαθάριση 

1. Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται αν τα μέλη μειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου κατά τον 

παρόντα νόμο. Επίσης λύεται, είτε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986 

είτε λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς 

Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του παρόντος οι οποίες αφορούν 

στη σύσταση και εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο οικείο Μητρώο. Η αίτηση εκδικάζεται 

κατά τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ. και, όταν η απόφαση καταστεί 

τελεσίδικη, η Κοιν.Σ.Επ διαγράφεται αυτοδικαίως από το Μητρώο Κοινωνικής 

Οικονομίας. 

2. Η Διοικούσα Επιτροπή εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει 

διαφορετικά, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Οι 

εκκαθαριστές υποχρεούνται να εξοφλήσουν τα χρέη και να τακτοποιήσουν τις 

εκκρεμείς υποχρεώσεις της Κοιν.Σ.Επ.. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές 

προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και 

ενεργητικό, η Κοιν.Σ.Επ. αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται 

στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 Κ.Πολ.Δ.. Με το πέρας της εκκαθάρισης το 

υπόλοιπο δεν διανέμεται, αλλά διατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Το 

άρθρο 6 του παρόντος εφαρμόζεται αναλογικώς για τη λειτουργία των εκκαθαριστών. 

3. Αν η Κοιν.Σ.Επ. διαγραφεί από το Μητρώο του άρθρου 14 με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 

7 του άρθρου 11, λύεται αυτοδίκαια και τίθεται σε εκκαθάριση. 

4. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οδηγεί σε αυτοδίκαιη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από 

τα οικεία Μητρώα. 
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Άρθρο 14: Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 

1. Συνιστάται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στο εξής Μητρώο, το οποίο είναι 

δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα 

Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται 

ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και αποτελείται από τα εξής επί μέρους 

μητρώα: 

α. Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι 

Κοιν.Σ.Επ. οι οποίες συστήνονται με βάση τον παρόντα νόμο και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του ν. 

2716/1999. Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και Κοι.Σ.Π.Ε. αποκτούν πρόσβαση στα 

χρηματοδοτικά εργαλεία του άρθρου 9 και απολαμβάνουν των οικονομικών κινήτρων και 

μέτρων στήριξης του άρθρου 10. 

β. Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, στο οποίο εγγράφονται 

προαιρετικά οι υφιστάμενες νομικές μορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

αα) έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφέλεια μέσω της παραγωγής 

αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, 

ββ) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου, 

γγ) εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, 

δδ) έχουν αυτονομία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, 

εε) προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των κερδών τους για τους καταστατικούς σκοπούς τους 

και δευτερευόντως τη δυνατότητα περιορισμένης έκτασης διανομής των κερδών αυτών, 

στστ) λειτουργούν με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, 

ζζ) οι δραστηριότητες τους εντάσσονται αποκλειστικά σε μία από τις κατηγορίες της 

παραγράφου 2 του άρθρου 2 και 

ηη) αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους τουλάχιστον επί μια τριετία πριν από την υποβολή 

της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο. 

Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας που εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο μπορούν να 

χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και να 

εντάσσονται στο ν. 3908/2011 (Α' 8). 

2. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 (Α' 111) προστίθεται περίπτωση δ ' 

ως εξής: 



29 

«δ) Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.» 

β) Στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 3 

του ν. 3144/2003 τηρείται το Γενικό Μητρώο της παραγράφου 1 του παρόντος νόμου και τα 

επί μέρους μητρώα αυτού. 

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 και μετά το εδάφιο «Των Διευθύνσεων 

και Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού» 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 

κατανέμονται έξι (6) οργανικές θέσεις από τις υφιστάμενες στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής: τέσσερις 

(4) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ένας (1) υπάλληλος του κλάδου TE 

Πληροφορικής και ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού.» 

  

Άρθρο 15: Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής 

Οικονομίας 

Η Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη διαχείριση 

δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που έχει 

συσταθεί με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 4 και την περίπτωση ε ' της παρ. 2 του 

άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α' 267) και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 

180691/7.2.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Β' 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, μετονομάζεται σε «Ειδική 

Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία». Υπάγεται στη Γενική 

Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συστάθηκε με το π.δ. 475/1993 (Α' 205) και μετονομάστηκε 

με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2224/1994 (Α' 112), και είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, 

το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και 

ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας. 

  

Άρθρο 16: Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς 

1.  Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς είναι αυτές κατά τις οποίες οι αναθέτουσες 

αρχές στο στάδιο ανάθεσης λαμβάνουν υπόψη σημαντικές κοινωνικές πτυχές ως κριτήρια 

ανάθεσης. Ενδεικτικά, ως τέτοια κριτήρια νοούνται: α) οι ευκαιρίες απασχόλησης, β) η 

κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γ) η ισότητα ευκαιριών, δ) ο σχεδιασμός της 

προσβασιμότητας για όλους, ε) η συνεκτίμηση των κριτηρίων αειφορίας, στα οποία 
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περιλαμβάνονται θέματα ηθικού εμπορίου και ζ) η ευρύτερη εκούσια συμμόρφωση με την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ). 

2.  Για την εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ενσωμάτωσης Πολιτικών 

Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς, αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

3. α) Συνιστάται εννεαμελής Διυπουργική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 

αα) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον 

αναπληρωτή του. 

ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με 

τον αναπληρωτή του. 

γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον αναπληρωτή του. 

δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του. 

εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τον αναπληρωτή του. 

στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

με τον αναπληρωτή του. 

ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τον 

αναπληρωτή του. 

ηη) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον 

αναπληρωτή του. 

θθ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, με τον αναπληρωτή του. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται τα μέλη της 

Διυπουργικής Επιτροπής και δύο από τα μέλη της Επιτροπής αυτής ορίζονται ως Πρόεδρος 

και αναπληρωτής του. 

4. Στη Διυπουργική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον 

κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή 

εκπρόσωποι άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή εκπρόσωποι 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, εκπρόσωποι 

φορέων ευπαθών ομάδων και ατόμων με αναπηρία, εκπρόσωποι συνδέσμων ή ενώσεων ή 

επιμελητηρίων που ορίζονται με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου, καθώς 

και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

5.  Η Διυπουργική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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α) Τη γνωμοδότηση στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πολιτικών Δημοσίων 

Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα 

σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της. 

β) Την πρόταση προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία θα εφαρμοστούν κριτήρια 

Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς. 

γ) Την έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων. 

δ) Την εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς κάθε αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης και 

τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται, καθώς και της λήψης 

των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς. 

ε) Την εισήγηση για την εφαρμογή του άρθρου 18 του π.δ. 60/2007 (Α' 64) και τους 

ειδικότερους όρους ανάθεσης συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς ιδίως σε περιπτώσεις 

ύπαρξης περισσότερων προσφορών από φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας. 

στ) Την εισήγηση για την εφαρμογή της κοινωνικής ρήτρας εκτέλεσης στις δημόσιες 

συμβάσεις. 

ζ) Την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρμογής και επικαιροποίηση της Εθνικής 

Πολιτικής Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς. 

η) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τους 

συναρμόδιους Υπουργούς, για την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων σχετικά με την 

προώθηση της εφαρμογής των Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς. 

Οι συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής, καθώς και των επί μέρους Ομάδων Εργασίας 

που προβλέπεται ότι μπορεί να συσταθούν, γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 

χωρίς αμοιβή. 

6. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε έναν υπάλληλο του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τον αναπληρωτή του. 

7.  Η νομική υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, που υπηρετούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αντίστοιχα και εναλλάσσονται αναλόγως 

του θέματος. 

  

Άρθρο 17: Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

…..  
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Άρθρο 18: Οργάνωση και λειτουργία αναπτυξιακών συμπράξεων για 

δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 

1. Δικαιούχοι πράξεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 και του άρθρου 22 του ν. 

3614/2007 (Α' 267), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3840/2010 (Α' 53) και ισχύει, για: α) τη 

δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας 

παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού» του Θεματικού Αξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου 

του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», β) τη δράση 1 «Ενίσχυση 

σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης», της κατηγορίας παρέμβασης 2 «Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την 

απασχόληση ευάλωτων ομάδων» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης 

ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και 

γ) τη δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 

απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

ορίζονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν 

με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και καλούνται Αναπτυξιακές Συμπράξεις. 

2. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο 

των συγκεκριμένων κατηγοριών παρέμβασης. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις έχουν διάρκεια 

τουλάχιστον έως πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πράξης που έχουν αναλάβει και 

σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης 

και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Οι 

εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης δεν υποχρεούνται σε κοινές εισφορές, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στο καταστατικό τους. 

3.   Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι: α) τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι κοινωφελείς 

επιχειρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες 

εταιρείες του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και της περίπτωσης β' της παρ. 3 του 

άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α' 114), ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

εργοδοτών και εργαζομένων. Οι υπό στοιχεία α ', β ' και γ ' φορείς δεν δύναται να ορισθούν 

συντονιστές εταίροι των Συμπράξεων. 
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Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις δεν μπορούν να αποτελούνται από λιγότερους των τριών 

εταίρων, επί ποινή απαραδέκτου, άλλως δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι κατά την 

έννοια της παραγράφου 1. 

4.  Στην περίπτωση συμμετοχής τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ως εταίρων σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη, η 

οικονομική διαχείριση των έργων τους ανατίθεται σε Ειδικούς Λογαριασμούς που λειτουργούν 

στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. 

5.  Κατά την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης της πράξης, οι φορείς της παραγράφου 

3 θα πρέπει να έχουν συνάψει έγγραφη συμφωνία με τη μορφή καταστατικού σύστασης της 

αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, χωρίς όμως να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας 

του καταστατικού, που θα συνοδεύεται από σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των 

συμμετεχόντων εταίρων. Σε κάθε περίπτωση οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τη σύσταση 

της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της 

Απόφασης ένταξης της πράξης. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποκτά νομική προσωπικότητα 

σύμφωνα με το άρθρο 784 Α. Κ. και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, των σε 

εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις 

διατάξεις των άρθρων 741 και επόμενα Α.Κ.. Στο καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

πρέπει να ορίζεται ο εταίρος που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή. 

6. Όργανα διοίκησης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο 

Συντονιστής Εταίρος και ο Διαχειριστής. 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους μέλη. Κάθε 

εταίρος ορίζει από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να 

αντικατασταθεί από τον φορέα, τον οποίο εκπροσωπεί. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο: 

α) εκλέγει τον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, 

β) θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, 

γ) αποφασίζει για το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης, καθώς και για τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών αυτής και 

δ) είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου 

και του Διαχειριστή. 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., που εκλέγεται εκ των μελών 
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του, εκπροσωπεί την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

και ενώπιον κάθε τρίτου. 

8. Ο Συντονιστής Εταίρος: 

α) έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της 

πράξης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, 

β) φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. 

τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται, 

γ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί 

καθήκοντα διαχείρισης, 

δ) μεριμνά ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί 

για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που 

συμφωνήθηκαν μεταξύ τους, 

ε) ενημερώνει τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής 

Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των 

αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 

στ) προετοιμάζει και υποβάλλει την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, καθώς και όλα τα 

απαιτούμενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης έγγραφα, 

ζ) καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης 

της πράξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας 

υλοποίησης αυτής και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες 

επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητα τους, 

η) παρακολουθεί τη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών, 

θ) τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, της Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης, τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και τα προϊόντα αυτής, καθώς 

και τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για 

διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον 

μέχρι το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

9. Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, φυσικό πρόσωπο, εκλέγεται από το Δ.Σ. με 

ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή 

Εταίρου. Ο Διαχειριστής: 

α) κατανέμει τη χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της 

υλοποίησης της, 
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β) παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στον φορέα που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης 

και στην Αρχή Πιστοποίησης του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, 

γ) καταρτίζει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, 

δ) πιστοποιεί τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών της πράξης και έχει την ευθύνη 

του Δημοσίου Υπολόγου κατά τα άρθρα 54 επ. του ν. 2362/1995 (Α' 247), όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

10.  Η αποχώρηση εταίρου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανάληψης του έργου του 

αποχωρούντος από υφιστάμενους εταίρους ή ταυτόχρονης αντικατάστασης του από νέο. Η 

αποχώρηση και αντικατάσταση εταίρου γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και μετά από σύμφωνη γνώμη της 

αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. Μετά την αποχώρηση και 

αντικατάσταση εταίρου, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενημερώνει το φάκελο της Διαχειριστικής 

Επάρκειας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας που 

ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, όπως αυτές απορρέουν από τις κανονιστικές διατάξεις, 

ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης και επέρχονται όλες οι εκ του νόμου 

προβλεπόμενες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εταίρων δεν μπορεί να 

υπολείπεται των τριών. 

Η αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται με την 

αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη της 

Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και μόνο στην περίπτωση που 

αποδεδειγμένα τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή υλοποίηση του έργου. 

11.  Για την ένταξη, την εκτέλεση, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ανωτέρω δράσεων 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και των σε 

εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 

1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 

Συνοχής, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και οι διατάξεις κάθε συναφούς κοινοτικής ή εθνικής 

ρύθμισης. 

12.  Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις οφείλουν να τηρούν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις και τα 

οικονομικά στοιχεία που προβλέπονται από τις σχετικές με τη διαχείριση εθνικών και 

κοινοτικών πόρων διατάξεις και υπέχουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τις διατάξεις 

αυτές. Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις που 

συνεπάγονται τη διακοπή της χρηματοδότησης ή τη μείωση του ύψους της και απαιτούν την 

επιστροφή των παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, και των υπουργικών 

αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού. Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη που 

απορρέει από την εκτέλεση της πράξης υφίστανται για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά το 
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κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, δηλαδή και 

μετά τη λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με ειδική μνεία στο Καταστατικό της έγγραφο. Σε 

περίπτωση που κάποιο από τα νομικά πρόσωπα που συγκροτούν την Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη λυθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και, ως εκ τούτου αποχωρήσει από 

την Αναπτυξιακή Σύμπραξη και αντικατασταθεί από νέο μέλος ή το έργο του αναληφθεί από 

υφιστάμενους εταίρους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10, τότε ο εταίρος που 

αντικαθιστά τον αποχωρήσαντα υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

δεύτερου, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη 

αντικατάστασης του αποχωρούντος μέλους, κατά τα ανωτέρω, που έχει ως συνέπεια την 

ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης, την ευθύνη φέρουν τα φυσικά πρόσωπα που 

αποτελούσαν τα όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου που λύθηκε, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον με τα λοιπά μέλη της αναπτυξιακής σύμπραξης. 

13.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του τυχόν συναρμόδιου κάθε φορά Υπουργού, 

ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου. 

14.  Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του. 

Β. Το ερωτηματολόγιο έρευνας για τον νόμο 4019/2011  
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