
KOIN.Σ.ΕΠ.
Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση



1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) 

που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;

Ο Νόμος για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική

Επιχειρηματικότητα,  θεσμοθετεί την

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ), 

ως την μόνη στην Ελλάδα, τυπική μορφή άσκησης 

“κοινωνικά προσανατολισμένης επιχειρηματικότητας” 



Τι είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές

Επιχειρήσεις

Αστικοί συνεταιρισμοί κοινωνικού σκοπού με

περιορισμένη ευθύνη των μελών τους και διαθέτουν

εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Επιχειρήσεις οι οποίες διοικούνται ισότιμα από τα

μέλη τους και η λειτουργία τους βασίζεται στην

επιδίωξη συλλογικού οφέλους ενώ το κέρδος τους

προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν

αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.



Βασικές αρχές λειτουργίας των 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφέλεια,

μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού

και κοινωνικού χαρακτήρα.

Δίνεται προτεραιότητα στην αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στις

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και όχι στη συσσώρευση κεφαλαίου

Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρμόζεται η αρχή ένα

πρόσωπο - μία ψήφος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που

κατέχει το κάθε μέλος.

Το κέρδος των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν

κυρίως το κοινωνικό συμφέρον και η διανομή του γίνεται για την

εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών και τη δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας.



Γενικά χαρακτηριστικά 

των 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

΄Ενα μέλος - μία ψήφος.  Ανεξάρτητα από τον

αριθμό συνεταιριστικών μερίδων.

Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι

υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης.

Γίνεται περιορισμένη διανομή κερδών, μόνο στους

εργαζόμενους και όχι στα μέλη που δεν είναι

εργαζόμενοι. 



Προσωρινή Διοίκηση της 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Διοικείται από  3 μέλη και άνω

Θητεία από 3 έως 5 έτη 



Κοινωνικός Σκοπός:

Το κέρδος είναι μέσο, για την επίτευξη του Κοινωνικού

Σκοπού και όχι σκοπός της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Για την ικανοποίηση του Κοινωνικού Σκοπού της

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ χρησιμοποιούνται:

- H πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που επιτελούν

κοινωνικό όφελος και παράλληλα επιφέρουν κέρδη

- Η διάθεση των κερδών για παροχή προϊόντων ή

υπηρεσιών που επιτελούν κοινωνικό όφελος χωρίς

έσοδα.



Κοινωνική Καινοτομία:

Μέσα: Νέες ιδέες (προϊόντα, υπηρεσίες και

επιχειρηματικά μοντέλα) που πληρούν

ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικά 

τις κοινωνικές ανάγκες. 

Σκοπός:   Δημιουργούν νέες κοινωνικές

σχέσεις ή συνεργασίες.

Πρόκειται για καινοτομίες που δεν ωφελούν μόνο την κοινωνία,  αλλά

ενισχύουν και την ικανότητα της κοινωνίας να ενεργεί.



2.

2. Ποιες είναι οι κατηγορίες

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ που θεσμοθετούνται με το 

νόμο 4019/2011;

KOIN.Σ.ΕΠ. Ένταξης

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  Κοινωνικής Φροντίδας

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  Συλλογικού και Παραγωγικού

Σκοπού



ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΄Ενταξης

Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΄Ένταξης αποσκοπούν στην ένταξη στην

οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν

στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού:

- άτομα με αναπηρίες                       - οροθετικοί

- φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι     - ανήλικοι παραβάτες

- εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα

Σε μία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΄Ένταξης 40% κατ’ ελάχιστο των

εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες

Ομάδες Πληθυσμού.

Για την σύστασή απαιτούνται 7 άτομα τουλάχιστον ως μέλη 



ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

Κοινωνικής Φροντίδας

Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κοινωνικής Φροντίδας αποσκοπούν

στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών

Κοινωνικού- Προνοιακό Χαρακτήρα σε συγκεκριμένες

ομάδες του πληθυσμού όπως:

- οι ηλικιωμένοι           - τα βρέφη             - τα παιδιά

- τα άτομα με αναπηρίες - τα άτομα με χρόνιες παθήσεις

Για τη σύσταση απαιτούνται 5 άτομα τουλάχιστον ως 

μέλη.



ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και

συλλογικού συμφέροντος στην απασχόληση, στην

ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής

ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή

υπηρεσιών σε τομείς όπως:



- πολιτισμός       - περιβάλλον        - οικολογία

- εκπαίδευση      - τοπικά προϊόντα          

- παροχές κοινής ωφέλειας.

- διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων 

και επαγγελμάτων 

Για τη σύσταση απαιτούνται 5 άτομα

τουλάχιστον ως μέλη.



3. Ποιοι μπορούν να είναι μέλη και πως 

γίνεται η διανομή κερδών μιας 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Φυσικά πρόσωπα (απεριόριστος αριθμός

μελών).

Φυσικά και νομικά πρόσωπα (τα νομικά

πρόσωπα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ⅓

του αριθμού των μελών).

Για τη σύστασή της απαιτούνται 5 άτομα τουλάχιστον

ως μέλη.



Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη:

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται σε Ο.Τ.Α.

Μόνο στις “ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΄ΈΝΤΑΞΗΣ” μπορούν

να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. μετά από έγκριση

του εποπτεύοντα φορέα.



Διανομή κερδών των 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ετήσια

- Αποθεματικό                                                 5%

- Εργαζόμενοι                                         έως 35%

- Επανεπένδυση -

Δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας - δραστηριότητες 

επιχείρησης                            τουλάχιστον 60%



4. Υπάρχουν κίνητρα για την ίδρυση 

και λειτουργία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

΄Όσον αφορά τα κίνητρα που υπάρχουν για την ίδρυση

και λειτουργία  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, αναφέρονται ενδεικτικά τα

ακόλουθα:

Το ποσοστό των κερδών το οποίο διατίθεται για το

σχηματισμό αποθεματικού δεν υπόκειται σε

φορολογία εισοδήματος.



Το ποσοστό των κερδών που διανέμεται στους

εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου

εισοδήματος σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα

φορολογικό συντελεστή του πρώτου κλιμακίου

εισοδήματος. 

Με την παρακράτηση του φόρου αυτού

καταργείται η φορολογική υποχρέωση όσον αφορά

στα κέρδη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και των εργαζομένων που

ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.



Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες

του πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας 

ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να

εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την

αμοιβή τους.

΄Ενεά μέλος - μία ψήφος ανεξάρτητα από τον αριθμό

συνεταιριστικών μερίδων.

Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι

υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης.



Βάσει των ανωτέρω,επτά Κασιώτες 

ίδρυσαν την Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο 

“KAΣΙΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”







Οι σκοποί του

Συνεταιρισμού μας 

είναι:

Να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας

Να στηρίξουμε την τοπική ανάπτυξη

Να συνενώνουμε δυνάμεις ανθρώπων και 

κυρίως των απανταχού Κασιωτών



Η  “ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”

ανήκει στην κατηγορία     

“Συλλογικού και

Παραγωγικού Σκοπού”

΄Εχει πάρει  έγκριση του

Υπουργείου Εργασίας

(ΔΟΟ964/31.12.2015). 

Διοικείται από

πενταμελή  Επιτροπή



Η Διοικούσα πενταμελής 

Επιτροπή της

“ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”                 

είναι:         

Μαλανδρής Μηνάς ….. Πρόεδρος

Φούντης Κων/νος ……. Αντιπρόεδρος

Φραγκούλης Ιωάννης… Γραμματεύς

Χειμωνέτου Πελαγιά….. Ταμίας 

Διακάκης Νικόλαος….... Μέλος



Οι 

προτεινόμενες                          

δράσεις για το

2016 

είναι:



Δημιουργία εργαστηρίου παραγωγής

τοπικών προϊόντων,ζαχαροπλαστικής

και διατροφής και προώθηση στο

εμπόριο (άρθρο 3Δ)

Προώθηση τοπικών και Δωδ/κών προϊόντων

(άρθρο 3Α)

Συλλογή και διαλογή οικιακών προϊόντων με

σκοπό την ανακύκλωση υλικών (άρθρο 3Ζ)



Καλλιέργεια προϊόντων σε

θερμοκήπια και προώθησή τους

(άρθρο 3Γ)

Καθαρισμός και συντήρηση περιβάλλοντος

χώρου κοιμητηρίων (άρθρο 3Ι)

Υπηρεσίες καθαρισμών αγρών - οικοπέδων

και άλλων δημοσίων χώρων σε συνεννόηση

με αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (άρθρο 3Ι)



Αγορά ή ενοικίαση οχημάτων,

μηχανημάτων, χώρων κλπ.

που μπορεί να απαιτούνται 

για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων

(άρθρο Θ)



Προγραμματισμένες

ενημερώσεις στην 

Κάσο

21.7.2016 στην Αγία Μαρίνα σε  

συνεργασία με τον Εξωραϊστικό

Σύλλογο της Αγίας Μαρίνας και 

29.7.2016 στο Αρβανιτοχώρι 

σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό

Σύλλογο Αρβανιτοχωρίου



28-7-2016

“ΑΣΤΡΟΒΡΑΔΙΑ” 

Πολιτιστική εκδήλωση σε συνεργασία

με την Εταιρεία Αστρονομίας και

Διαστήματος - Παράρτημα Κάσου στο 

προαύλιο χώρο του Γυμνασίου & Λ.Τ. Κάσου 



Σας 

ευχαριστώ

για την προσοχή σας 




