Κοινωνική Συνεταιριςτική Επιχείρηςη (Κοιν.Σ.Επ.)
Έννοια τησ Κοιν.Σ.Επ.
Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Αϋ216) κεςπίςτθκε θ Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ
(Κοιν.Σ.Επ.) ωσ φορζασ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ. Κοινωνικι Οικονομία είναι το ςφνολο των
οικονομικϊν, επιχειρθματικϊν, παραγωγικϊν και κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ
αναλαμβάνονται από νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων, των οποίων ο καταςτατικόσ
ςκοπόσ είναι θ επιδίωξθ του ςυλλογικοφ οφζλουσ και θ εξυπθρζτθςθ γενικότερων κοινωνικϊν
ςυμφερόντων.
Η Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ κοινωνικοφ
ςκοποφ με περιοριςμζνθ ευκφνθ των μελϊν του και διακζτει εκ του νόμου τθν εμπορικι
ιδιότθτα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρθςθ θ οποία διοικείται ιςότιμα από τα μζλθ τθσ και θ
λειτουργία τθσ βαςίηεται ςτθν επιδίωξθ ςυλλογικοφ οφζλουσ ενϊ το κζρδοσ τθσ προκφπτει από
δράςεισ που εξυπθρετοφν αποκλειςτικά το κοινωνικό ςυμφζρον.
Με τθν εγγραφι ςτο Γενικό Μθτρϊο Κοινωνικισ Οικονομίασ, θ Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομικι μορφι
και εμπορικι ιδιότθτα.
Κατηγορίεσ Κοιν.Σ.Επ.
Ανάλογα με τον ειδικότερο ςκοπό που εξυπθρετοφν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται ςε 3
κατθγορίεσ:


Ζνταξθσ: Αποςκοποφν ςτθν ζνταξθ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι των ατόμων που
ανικουν ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ (ΑμεΑ, εξαρτθμζνοι, απεξαρτθμζνοι,
οροκετικοί, φυλακιςμζνοι, αποφυλακιςμζνοι, ανιλικοι παραβάτεσ). Σε μια Κοιν.Σ.Επ.
Ζνταξθσ, 40% κατ’ ελάχιςτον των εργαηομζνων κα πρζπει να ανικει υποχρεωτικά ςτισ
ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ.



Κοινωνικισ Φροντίδασ: Αποςκοποφν ςτθν παραγωγι προϊόντων και παροχι υπθρεςιϊν
κοινωνικοφ – προνοιακοφ χαρακτιρα που απευκφνονται ςε ομάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ
θλικιωμζνοι, βρζφθ, παιδιά, ΑμεΑ και άτομα με χρόνιεσ πακιςεισ.



Συλλογικοφ και Παραγωγικοφ Σκοποφ: Αποςκοποφν ςτθν προαγωγι του τοπικοφ και
ςυλλογικοφ ςυμφζροντοσ, ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνικισ
ςυνοχισ και τθσ τοπικισ ι περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Ενδεικτικά, μποροφν να
δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ όπωσ ο πολιτιςμόσ, το περιβάλλον, θ οικολογία, θ
εκπαίδευςθ, οι παροχζσ κοινισ ωφζλειασ, θ αξιοποίθςθ τοπικϊν προϊόντων, θ
διατιρθςθ παραδοςιακϊν δραςτθριοτιτων και επαγγελμάτων κ.α.

Ίδρυςη
Για τθν ίδρυςθ μιασ Κοιν.Σ.Επ. Ζνταξθσ, χρειάηονται τουλάχιςτον 7 μζλθ.Για τθν ίδρυςθ
Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικισ Φροντίδασ ι Συλλογικοφ και Παραγωγικοφ Σκοποφ, χρειάηονται
τουλάχιςτον 5 μζλθ. Τα μζλθ τθσ Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι τόςο φυςικά όςο και νομικά
πρόςωπα. Η ςυμμετοχι των νομικϊν προςϊπων ςτθν επιχείρθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
1/3 του ςυνόλου των μελϊν τθσ. Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτθν επιχείρθςθ των
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) και των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται ςε αυτοφσ. Εξαίρεςθ αποτελεί θ Κοιν.Σ.Επ. Ζνταξθσ, ςτθν οποία
μποροφν να ςυμμετζχουν ωσ μζλθ Ν.Π.Δ.Δ. με ζγκριςθ του φορζα που τα εποπτεφει.
Ιδιαίτερα Χαρακτθριςτικά· Κάκε μζλοσ πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον μία υποχρεωτικι
ςυνεταιριςτικι μερίδα και ζωσ πζντε προαιρετικζσ ςυνεταιριςτικζσ μερίδεσ.
· Όλα τα μζλθ τθσ Κοιν.Σ.Επ. ζχουν δικαίωμα μιασ ψιφου ανεξάρτθτα από τον αρικμό των
ςυνεταιριςτικϊν μερίδων που διακζτουν.
· Μόνθ θ ςυμμετοχι ενόσ φυςικοφ προςϊπου με τθν ιδιότθτα μζλουσ–εταίρου, ςε Κοιν.Σ.Επ.,
δεν του προςδίδει εμπορικι ιδιότθτα και δεν δθμιουργεί αςφαλιςτικζσ ι φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ.· Μζλοσ μίασ Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετζχει ςε άλλθ Κοιν.Σ.Επ που ζχει ζδρα
ςτθν ίδια Περιφερειακι ενότθτα και τον ίδιο καταςτατικό ςκοπό.
· Τα κζρδθ τθσ Κοιν.Σ.Επ. δεν διανζμονται ςτα μζλθ τθσ, εκτόσ αν τα μζλθ αυτά είναι και είναι
εργαηόμενοι ςε αυτι.
· Τα κζρδθ διατίκενται ποςοςτιαία, ετθςίωσ, ωσ εξισ:
- 5% για ςχθματιςμό αποκεματικοφ.
- Ζωσ 35% διανζμεται ςτουσ εργαηόμενουσ ωσ κίνθτρο
παραγωγικότθτασ.
- Το υπόλοιπο (τουλάχιςτον 60%) διατίκεται για τισ δραςτθριότθτεσ
τθσ επιχείρθςθσ και τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ.
Πζραν του ποςοφ που καταβάλλει για απόκτθςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ μερίδασ, το μζλοσ τθσ
Κοιν.Σ.Επ. δεν ζχει καμία άλλθ ευκφνθ ζναντι των δανειςτϊν τθσ. Η ςυμμετοχι ενόσ φυςικοφ
προςϊπου με τθν ιδιότθτα του μζλουσ-εταίρου ςε Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ δεν
του προςδίδει εμπορικι ιδιότθτα και δε δθμιουργεί αςφαλιςτικζσ ι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ.
Αν είναι ςυνταξιοφχοσ, δεν χάνει τθ ςφνταξι του. Αν είναι άνεργοσ, δεν χάνει το δελτίο ι το
επίδομα ανεργίασ του και όλθ τθν προςταςία ι τισ ευκαιρίεσ επιδότθςθσ που πθγάηουν από
τθν ιδιότθτα του ανζργου. Αν κάποιοσ εργάηεται ςε Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ και
παίρνει ιδθ ζνα επίδομα πρόνοιασ δεν το χάνει και ςυνεχίηει να το λαμβάνει.
Κίνητρα
· Οι Κοιν.Σ.Επ. μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ από το Ταμείο Κοινωνικισ
Οικονομίασ.
· Μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ από το Εκνικό Ταμείο Επιχειρθματικότθτασ
και Ανάπτυξθσ.

· Μποροφν να εντάςςονται ςτο ν. 3908/2011 για τθν «Ενίςχυςθ των Ιδιωτικϊν Επενδφςεων για
τθν Οικονομικι Ανάπτυξθ, τθν Επιχειρθματικότθτα και τθν Περιφερειακι Συνοχι.»
· Μποροφν να εντάςςονται ςε προγράμματα ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ςε
προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τθ ςτιριξθ τθσ εργαςίασ και ςτισ κάκε είδουσ ενεργθτικζσ
πολιτικζσ απαςχόλθςθσ.
· Μποροφν να ςυνάπτουν προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με το Δθμόςιο, τον ευρφτερο δθμόςιο
τομζα και τουσ ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ.
Φορολόγηςη
Με τον Νόμο 4110/2013 καταργικθκαν οι φοροαπαλλαγζσ που ίςχυαν ειδικά για τισ ΚΟΙΝΣΕΠ.
Η φορολόγθςθ των εργαηομζνων ςτισ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ είναι ίδια με όλουσ τουσ
άλλουσ εργαηόμενουσ ιδιωτικοφ δικαίου και προςδιορίηεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα
φορολογικι νομοκεςία.

