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Τι είναι η Κοινυνική Οικονομία 

• Ν. 4019/2011 : 

 Κοινωνική Οικονομία νξίδεηαη:  

«ην ζύλνιν ηωλ νηθνλνκηθώλ, επηρεηξεκαηηθώλ, 

παξαγωγηθώλ θαη θνηλωληθώλ δξαζηεξηνηήηωλ, νη νπνίεο 

αλαιακβάλνληαη από λνκηθά πξόζωπα ή ελώζεηο 

πξνζώπωλ, ηωλ νπνίωλ ν θαηαζηαηηθόο ζθνπόο είλαη ε 

επηδίωμε ηνπ ζπιινγηθνύ νθέινπο θαη ε εμππεξέηεζε 

γεληθόηεξωλ θνηλωληθώλ ζπκθεξόληωλ». 

 
•Κύξηνο ζηόρνο είλαη ε αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ε θάιπςε αλαγθώλ πνπ δελ είλαη 

ζε ζέζε λα θαιύςνπλ νη παξαδνζηαθνί ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο, δεκόζηνο θαη ηδησηηθόο 
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Τομείρ δπαζηηπιοηήηυν ηηρ 

Κοινυνικήρ Οικονομίαρ 
• ζπλεηαηξηζκνί, 

• ηακεία αιιειαζθάιηζεο,  

• ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο,  

• κε θεξδνζθνπηθέο παξαγωγηθέο επηρεηξήζεηο,  

• αζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί,  

• ηνπηθέο παξαγωγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

• νξγαλώζεηο ελίζρπζεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ,  

• ελώζεηο εζεινληηθήο εξγαζίαο,  

• θνηλωληθέο πξωηνβνπιίεο ζηελ πγεία, ηελ παηδεία, 

ηελ θαηνηθία,  

• πξωηνβνπιίεο γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε θιπ 
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• Υπνζύλνιν ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

ραξαθηεξίδεη ελ γέλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο  

       νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαλώζεσλ  

       ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 

Τι είναι η Κοινυνική Επισείπηζη 

Στην Ελλάδα: 

• Κνηλσληθνί Σπλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο (Κνη.Σ.Π.Ε.) 
         ελζσκάησζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ αηόκσλ κε ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα 

• Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηθέο Επηρεηξήζεηο (Κνηλ.Σ.Επ.) Ν.4019/2011 
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Μοπθέρ Κοινυνικήρ Σςνεηαιπιζηικήρ Επισείπηζηρ  

• Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Ένηαξηρ (και Κοι.Σ.Π.Ε) 

 Τνπιάρηζηνλ 40% ησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ ζε Επάισηεο Οκάδεο 
Πιεζπζκνύ 

 
• Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Κοινυνικήρ Φπονηίδαρ 

 Αθνξνύλ ζηελ παξνρή πξντόλησλ/ππεξεζηώλ θνηλσληθνύ πξνλνηαθνύ 
ραξαθηήξα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνύ (ειηθησκέλνη, βξέθε, 
άηνκα κε αλαπεξία, θ.α.) 

 

• Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Σςλλογικού και Παπαγυγικού 
Σκοπού 

 Πξνάγνπλ ην ηνπηθό θαη ζπιινγηθό ζπκθέξνλ, ηελ πξνώζεζε ηεο 
απαζρόιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 
αλάπηπμεο (πνιηηηζκόο, πεξηβάιινλ, νηθνινγία, εθπαίδεπζε, παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, αμηνπνίεζε  

  ηνπηθώλ πξντόλησλ, δηαηήξεζε παξαδνζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θ.α. ) 
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Σε ηι διαθέποςν οι Κοιν.Σ.Επ. από ηιρ άλλερ μοπθέρ επισειπήζευν 

ιδιυηικού δικαίος  
Σηιρ επισειπήζειρ ιδιυηικού δικαίος: 

Σύζηαζε θαη δνκή ηνπ θεθαιαίνπ κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ε δηαλνκή θεξδώλ ζηα 

κέιε ηνπο.   

Σηιρ Κοιν.Σ.Επ. : 

Η δηαλνκή θεξδώλ: 

α) δελ εμαξηάηαη από ηε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην 

β) βαζίδεηαη ζηελ αξρή όηη ηα θέξδε δηαλέκνληαη κόλν  

    ζε όζνπο παξέρνπλ εξγαζία,  

γ) θαζνξίδεηαη από ην θαηαζηαηηθό 

δ) είλαη πεξηνξηζκέλε: 

 έωο 35% δηαλέκνληαη ζε όζνπο παξέρνπλ εξγαζία 

 5% γηα ην ζρεκαηηζκό απνζεκαηηθνύ,  

 60% γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέωλ                                      

ζέζεωλ εξγαζίαο  



7 

   

Κίνηηπα για ηη ζύζηαζη Κοιν.Σ.Επ. (1) 

 Δελ ππόθεηηαη ζε θοπολογία ειζοδήμαηορ γηα ην πνζνζηό ηνπ 

απνζεκαηηθνύ, θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζώο θαη γηα δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

 Μόλε ε ζπκκεηνρή ελόο θπζηθνύ πξνζώπνπ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

κέινπο δελ δεκηνπξγεί αζθαλιζηικέρ ή θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ 

 Οη εξγαδόκελνη ησλ Επάισησλ Οκάδσλ Πιεζπζκνύ ζπλερίδνπλ λα 

ιακβάλνπλ ηα κοινυνικά επιδόμαηα ηαπηόρξνλα κε ηελ ακνηβή ηνπο. 

 Η παπακπάηηζη θόπος γηα ηηο Επάισηεο Οκάδεο Πιεζπζκνύ γίλεηαη 

κέζσ ηνπ πξώηνπ θιηκαθίνπ εηζνδήκαηνο θαη δελ ππόθεηληαη ζε 

πεξαηηέξσ θνξνινγηθή ππνρξέσζε . 
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Κίνηηπα για ηη ζύζηαζη Κοιν.Σ.Επ. (2) 

 Πξόζβαζε ζην Ταμείο Κοινυνικήρ Οικονομίαρ.  

 

 Πξόζβαζε ζην Εθνικό Ταμείο  Επισειπημαηικόηηηαρ και 

Ανάπηςξηρ (ΕΤΕΑΝ ππώην ΤΕΜΠΜΕ).  

 

 Έρνπλ δπλαηόηεηα απ’ επζείαο ζπκβάζεσλ κέζσ ησλ ππό 

Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Κνηλσληθήο Αλαθνξάο. (λ.4019/2011, 

άξζξν 16). 
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Πποϋποθέζειρ ζύζηαζηρ Κοιν.Σ.Επ. 

 Τνπιάρηζηνλ 5 μέλη (Κνηλ.Σ.Επ. Κνηλσληθήο Φξνληίδαο & Σπιινγηθνύ & 

Παξαγσγηθνύ Σθνπνύ) ή 7 για ηιρ Κοιν.Σ.Επ. Ένηαξηρ  

 Κάζε κέινο έρεη δηθαίσκα κόλν μίαρ τήθος 

 Μία ζςνεηαιπιζηική μεπίδα ππνρξεσηηθά ζε θάζε κέινο, θαη δπλαηόηεηα 

απόθηεζεο πεξηζζόηεξσλ ρσξίο επηπιένλ δηθαίσκα ςήθνπ. 

 Η Δηνηθνύζα Επηηξνπή απνηειείηε αποκλειζηικά από μέλη ηηρ 

Κοιν.Σ.Επ 

 Απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο κειώλ ζε άιιε Κνηλ.Σ.Επ. με ίδια έδπα, 

καηαζηαηικό ζκοπό. 
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Δικαιολογηηικά Σύζηαζηρ 

1) Καηαζηαηικό ίδπςζηρ (Υπάξρεη θαη πξόηππν 

θαηαζηαηηθό). 

2) Αίηηζη εγγπαθήρ (ειεθηξνληθή θαη έληππε) ζηο 

Μηηπώο Κοινυνικήρ Οικονομίαρ. 

3) Υπεύθςνη Δήλυζη θάζε κέινπο πεξί ζπκκεηνρήο ή κε 

ζε άιιε Κνηλ.Σ.Επ.. 

4) Σρεηηθά δικαιολογηηικά για ηιρ πεπιπηώζειρ ηυν 

Εςάλυηυν Ομάδυν Πληθςζμού. 
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Σςμπεπαζμαηικά - Πλεονεκηήμαηα ζύζηαζηρ 

 Μεησκέλε γξαθεηνθξαηία 

ζύζηαζεο. 

 Φνξνινγηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά 

θίλεηξα. 

 Δελ απαηηεί ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην 

ζύζηαζεο. 

 Απηνλνκία ζηε δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Δεκνθξαηηθό ζύζηεκα ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

 Τα κέιε πνπ ιακβάλνπλ επηδόκαηα 

θνηλσληθήο βνήζεηαο ζπλερίδνπλ λα 

ηα ιακβάλνπλ. 
 

 Η ηδηόηεηα ηνπ κέινπο δελ 

δεκηνπξγεί αζθαιηζηηθέο θαη 

θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο. 

 Πεξηνξηζκέλε λνκηθή επζύλε ησλ 

κειώλ 

 Πξόζβαζε ζε όια ηα θξαηηθά θαη 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδόηεζεο, ζην θνηλσληθό 

ηακείν θαη ζηα πξνγξάκκαηα 

ελίζρπζεο ηεο απαζρόιεζεο. 

 Δπλαηόηεηα ζύλαςεο 

πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ κε ην 

Δεκόζην 
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Παπάγονηερ κλειδιά επιηςσίαρ ηυν Κοιν.Σ.Επ. (1) 
Καιή ζπλεξγαζία  

Πίζηε ζηνλ ζηόρν 

Επαλεπέλδπζε κεγάινπ κέξνπο 

ησλ θεξδώλ (60%) 

 θίλεηξα εξγαζίαο θαη 

απνδνηηθόηεηαο κέζσ ηεο 

δηαλνκήο θεξδώλ ζηνπο 

εξγαδόκελνπο. 

Δηνηθνύζα επηηξνπή 

απνθιεηζηηθά  

    από εξγαδόκελνπο κέιε 

 
Σπλάδνπλ κε  

ηα ζύγρξνλα κνληέια 

ζηξαηεγηθήο 

δηνίθεζεο  

Σπκβάινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο 

πξσηνβνπιίαο  

θαη 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 
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Η δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην δεκνθξαηηθό 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο εληζρύνπλ  ηε ζπκκεηνρηθόηεηα θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο. 

Μεηώλνληαη ηα δηαρεηξηζηηθά θόζηε θαη αλαπηύζζνληαη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

Εληζρύεηαη ην όξακα θαη ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ηνπ 

νξγαληζκνύ ζε όιεο ηηο νκάδεο ζπκθεξόλησλ ηεο 

(stakeholders). 

 Παπάγονηερ κλειδιά επιηςσίαρ ηυν Κοιν.Σ.Επ.(2) 
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ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΟΥΗ Α!!! 
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Ερωτήσεις 


