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Το Νομικό Πλαίσιο της Κοινωνικής Και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα

Το βασικό κανονιστικό πλαίσιο της Κοινωνικής Και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ)
στην Ελλάδα θέτει ο Νόμος 4019/2011 («Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄216/30.9.2011) όπως
τροποποιήθηκε με τον νόμο 4430/2016 (με ισχύ την 31/10/2016) με παραπομπές
στον Νόμο 1667/1986 όπως ισχύει.
Ορισμοί
Ο νόμος, δίνει κατ’ αρχάς τους παρακάτω ορισμούς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για
την κατανόησή του και την ένταξη κάθε δραστηριότητας στο πεδίο ισχύος του:
«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.
«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.
«Ένταξη» είναι η διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κυρίως μέσω της προώθησής τους στην
απασχόληση.
«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.
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«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
οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής
οικονομίας.
Περαιτέρω, οι «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού» διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) Στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» στις οποίες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του
πληθυσμού που η ένταξή 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» στις οποίες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του
πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή 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.
Με τον ίδιο νόμο, θεσπίστηκε και η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση»
(Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας η οποία ορίζεται ως «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.
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Διακρίσεις Κοιν.Σ.Επ.
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. Σημειώνεται ότι οι
Κοινωνικοί

Συνεταιρισμοί

Περιορισμένης

Ευθύνης

(Κοι.Σ.Π.Ε.)

θεωρούνται

αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και υπάγονται στις
διατάξεις του σχετικού νόμου.
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.
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Ίδρυση / Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και
υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους να υποβάλουν, για την
καταχώρισή τους στο Μητρώο αυτό, αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνεται και το καταστατικό.
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.
Εάν από τον έλεγχο, προκύψει ότι η αίτηση και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά
δεν είναι επαρκή ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, 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.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλογικά και για την τροποποίηση καταστατικού της
Κοιν.Σ.Επ.
Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η εγγραφή της
στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Από την εγγραφή, η οποία
περιλαμβάνει και την καταχώριση του καταστατικού στο Μητρώο, η Κοιν.Σ.Επ.
αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. 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.
Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα
με τον νόμο διατάξεις, καθώς και τα ακόλουθα:
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Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ. Ως έδρα της Κοιν.Σ.Επ.
ορίζεται δήμος. Η επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της, το είδος
της Κοιν.Σ.Επ. και την έκταση της ευθύνης των μελών της. Ονόματα μελών ή
τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ.



Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των
ιδρυτικών μελών.



Τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών.



Την έκταση της ευθύνης των μελών όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.



Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας.



Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα μεριμνήσει για την
έγκρισή του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη
των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ..

Κατά τα λοιπά το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις
των οικείων νόμων.
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.
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.
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.
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
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καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση προαιρετικών μερίδων χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών.
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.
Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή.
Σχέσεις μεταξύ των μελών και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
Η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται εφόσον αυτά αποκτήσουν 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, 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 υποχρεωτικά από τη Διοικούσα Επιτροπή.
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
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του στην Κοιν.Σ.Επ.. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να εξειδικεύει τους λόγους
αποβολής ενός μέλους.
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.
Γενική Συνέλευση
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.
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.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον νόμο ή στο καταστατικό
της Κοιν.Σ.Επ. είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
Διοικούσα Επιτροπή
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.
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, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η
αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.
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Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά τον μήνα, ή όποτε
κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των μελών της. Η σύγκλησή 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.
Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον νόμο, σε αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και παράγουν έννομα
αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης.
Διανομή κερδών
Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη της,
εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.
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.
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
δραστηριότητά της, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την
Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή ΟΤΑ, 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.
Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοιν.Σ.Επ.
Οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις
Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα
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επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν
τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.
Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών
της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της.
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. 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.
Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
Οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης για την τήρηση του Μητρώου, καθώς και οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων
Ανωνύμων Εταιριών των Περιφερειών έχουν την αρμοδιότητα:
α) να καλούν τους εκπροσώπους των Κοιν.Σ.Επ. να παρέχουν έγγραφα και
πληροφορίες,
β) να έχουν πρόσβαση κατά τους ελέγχους σε έγγραφα και άλλα στοιχεία που
τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή, στην εγκατάσταση της Κοιν.Σ.Επ., εφόσον αυτά
δεν εμπίπτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο και δεν
συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και
γ) να ενεργούν έρευνες στους χώρους των Κοιν.Σ.Επ. και να προβαίνουν σε
κατασχέσεις εγγράφων, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των παραβιάσεων.
Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή
αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου, καθώς και στις αρμόδιες
υπηρεσίες των Περιφερειών, αναλυτικό δελτίο καταγεγραμμένων καταγγελιών για
Κοιν.Σ.Επ. Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα να εφαρμόσουν τις διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων και να
ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
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Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας, επιβάλλεται σε βάρος των Κοιν.Σ.Επ. που παραβαίνουν τις διατάξεις του
νόμου, πρόστιμο από 500,00 έως 2.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το
ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το
Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για χρονικό διάστημα από ένα έως έξι
μήνες και, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, την οριστική διαγραφή της.
Αν η αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου διαπιστώσει ότι νομικά ή φυσικά
πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις Κοιν.Σ.Επ. με σκοπό να
αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο
περιουσιακό όφελος, διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, η οριστική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ., στην οποία αυτά
μετέχουν, από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα
επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη πρόστιμο σε
βάρος της Κοιν.Σ.Επ. ύψους τουλάχιστον 5.000,00 ευρώ.
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Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη
αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των
διοικούντων μελών της Κοιν.Σ.Επ. από την κείμενη νομοθεσία.
Δίκτυα Συνεργασίας Και Δυνατότητα Συμπράξεων Κοιν.Σ.Επ.
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.
Για τη συνεργασία απαιτείται απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. και
καταρτίζεται σύμβαση συνεργασίας με ιδιωτικό συμφωνητικό, ενώ σε περίπτωση
δημιουργίας δικτύου οικονομικής συνεργασίας, αυτό δεν έχει διακριτή νομική
προσωπικότητα.

Επίσης, οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συμπράττουν δημιουργώντας κοινοπραξίες και
συνεταιρισμούς, ενώσεις και κεντρικές ενώσεις, καθώς και ευρωπαϊκούς
συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους.
Τέλος 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., για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς
σκοπούς των αντισυμβαλλομένων.
Λύση και εκκαθάριση
Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται αν τα μέλη μειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου κατά το νόμο.
Επίσης λύεται, αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς που ορίζει το καταστατικό και δεν
αποφασίστηκε παράταση από τη Γενική Συνέλευση, αν αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση και αν κηρυχτεί σε πτώχευση. Τέλος λύεται με τελεσίδικη απόφαση του
κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν διαπιστωθεί η παράβαση
διατάξεων του νόμου οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο
οικείο Μητρώο.
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.
Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οδηγεί σε αυτοδίκαιη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από
τα οικεία Μητρώα.

12

