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Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
(Κοιν.Σ.Επ.) N.4019/2011 

 
 Αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό 
 Διαθέτει εμπορική ιδιότητα 
 Μέλη φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα (έως 

1/3 μελών) 
 Μία ψήφος ανεξάρτητα από αριθμό συνεταιριστικών 

μερίδων 



Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 

40% εργαζομένων ανήκει στις ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες (ΑμεΑ, 

απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι 
παραβάτες, οροθετικοί) 
Μέλη: τουλάχιστον 7 

Δυνατότητα συμμετοχής ΝΠΔΔ με έγκριση 
φορέα 



Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας 

 
Παραγωγή και παροχή προϊόντων και 

υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού 
χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες του 

πληθυσμού  
(ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ΑμεΑ, άτομα 

με χρόνιες παθήσεις) 



Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού 
Σκοπού 

Παραγωγή προϊόντων/παροχή υπηρεσιών για 
ικανοποίηση αναγκών συλλογικότητας 

(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, 
παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών 

προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά) 

Προαγωγή τοπικού-συλλογικού-απασχόλησης- 
κοινωνικής συνοχής 

 



Ορισμός κοινωνικών επιχειρήσεων 
 Ιδιωτικοί, αυτόνομοι, επιχειρηματικοί οργανισμοί 
 Παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες 
 Σαφώς εκπεφρασμένος σκοπός ωφέλεια κοινότητας 
 Κατέχονται ή διοικούνται από ομάδα πολιτών 
 Υλικό συμφέρον επενδυτών κεφαλαίου υπόκειται σε 

περιορισμούς 
 Προσδίδουν υψηλή αξία στην αυτονομία τους 
 Ανάληψη οικονομικού κινδύνου 
 Απαγόρευση διανομής κερδών 



Κέρδη 

 
 Όχι στα μέλη 
 5% Αποθεματικό 
 35% στους εργαζόμενους 
 60% στις δραστηριότητες της 

επιχείρησης 



Πόροι 

 Κεφάλαιο 
 Δωρεές 
 Επιχορηγήσεις (ΠΔΕ, ΟΤΑ, Διεθνείς/Εθνικοί 

οργανισμοί) 
 Έσοδα από δράση της επιχείρησης 
 Κληροδοτήματα 
 Παραχωρήσεις 
 Καθοριστική συνεισφορά Εκκλησίας 

 
 



Άλλα κίνητρα 

 Οι εργαζόμενοι σε ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες συνεχίζουν να εισπράττουν παροχές 

 Ένταξη σε ενεργητικές πολιτικές 
 Λήψη κοινωνικών πτυχών ως κριτήριο για την 

επιλογή αναδόχου σε δημόσιες συμβάσεις 
 Διυπουργική Επιτροπή που θα ενημερώνει για 

τις δημόσιες συμβάσεις 
 



Βήματα εγγραφής 

 
• Υποβολή δικαιολογητικών στο μητρώο 
• Νομικός έλεγχος 
• Προσωρινή βεβαίωση/Νομική προσωπικότητα 
• Έναρξη δραστηριότητας ΔΟΥ 
• Υποβολή δικαιολογητικών στο Μητρώο 
• Οριστική βεβαίωση 

 



Η Κοιν.Σ.Επ. χρειάζεται: 
 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΙΔΕΑΣ! 



Η Κοιν.Σ.Επ. χρειάζεται: 
 

Καλλιέργεια και ανάδειξη του 
κοινωνικού της σκοπού 

 που αποτελεί και το δυναμικότερο 
επιχείρημά της στις σχέσεις της με 

πολίτες-δημόσιο-επιχειρήσεις 



Θυμήσου: 
 

Χρειάζεται ένα δίκτυο υποστήριξης 
για να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί 

μια κοινωνική συνεταιριστική 
επιχείρηση 



Η Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να λάβει υπ’ 
όψιν: 
 
Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης  
Την αγορά στην οποία απευθύνεται / οι 

πελάτες και ο ανταγωνισμός  
Την ανάγκη προσαρμογής στις επιταγές 

του περιβάλλοντος για τη διατήρηση μιας 
δυναμικής ισορροπίας μαζί του  



Η κοινωνική επιχείρηση χρειάζεται: 
 
1. Ανταγωνιστικά επίπεδα υπηρεσιών-προϊόντων 
2. Ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικότητας-

κοινωνικού σκοπού 
3. Στρατηγική επικέντρωση στο στόχο 
4. Αναζήτηση αγορών για εκπλήρωση στόχου 
5. Δικτύωση 
6. Υποστήριξη από τον ιδιωτικό τομέα 

 



Η κοινωνική επιχείρηση χρειάζεται: 
 

7. Επικέντρωση δραστηριοτήτων στις τοπικές 
ανάγκες και ανάγκες αποκλεισμένων ατόμων 

8. Συνεχή και συγκεκριμένη συνεργασία με φορείς 
περιοχής 

9. Κατάλληλη ομάδα διαχείρισης 
10. Ηγετικές δεξιότητες  
11. Οικονομική υποστήριξη από ποικίλες πηγές 

(δημόσιος τομέας, τοπικές αρχές, αγορά, δωρεές, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις) 

 



Τομείς παρέμβασης 

 Κρίση μικρομεσαίας δομής-οικογενειακό 
μοντέλο (επιχειρήσεις και καταστήματα) 

 Κρίση κράτους πρόνοιας –υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας 

 Υπηρεσίες σε ΑμεΑ και άλλες ευπαθείς 
ομάδες 

 Μεταποιητικός τομέας-δράσεις 
υποκατάστασης εισαγωγών-νέοι τομείς 



Τομείς παρέμβασης 

 
 Κρίση αστικού περιβάλλοντος 
 Βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη 

(ανακύκλωση) 
 Ενέργεια (τηγανόλαδα για σχολεία) 



Η κοινωνική επιχείρηση έχει ανάγκη 
από: 

 
Συλλογικό πνεύμα 
Πάθος 
Καλλιέργεια αλληλεγγύης 

 
 



 
 
Ανάπτυξη μίας αλληλέγγυας οικονομίας σε 
μία Ελλάδα δυναμική, με πολύμορφη 
επιχειρηματική δράση, με ενισχυμένη την 
διάσταση της αλληλεγγύης 
 

Όραμα 



 

Κοινωνικές επιχειρήσεις: απαραίτητο και 
αναγκαίο εργαλείο για την επίτευξη 

αυτού του οράματος 


	Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.:� προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης
	Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) N.4019/2011
	Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
	Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας
	Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
	Ορισμός κοινωνικών επιχειρήσεων
	Κέρδη
	Πόροι
	Άλλα κίνητρα
	Βήματα εγγραφής
	Η Κοιν.Σ.Επ. χρειάζεται:
	Η Κοιν.Σ.Επ. χρειάζεται:
	Θυμήσου:
	Η Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να λάβει υπ’ όψιν:
	Η κοινωνική επιχείρηση χρειάζεται:
	Η κοινωνική επιχείρηση χρειάζεται:
	Τομείς παρέμβασης
	Τομείς παρέμβασης
	Η κοινωνική επιχείρηση έχει ανάγκη από:
	Όραμα
	Slide Number 21

