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Πρόλογος 

 

Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί την κορύφωση των σπουδών µου στο 

Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι, στη Σχολή ∆ιοίκησης και 

Οικονοµίας, στο τµήµα  της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Το θέµα της είναι 

η «∆ηµιουργία Εικονικής Κοινωνικής Επιχείρησης». Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω, κατ’ αρχάς, τον κύριο Τσουραµάνη για την άψογη 

συνεργασία που είχαµε και την πολύτιµη βοήθεια που µου παρείχε. Εν 

συνεχεία να ευχαριστήσω, την Μαρία, συµφοιτήτρια µου και συνάδελφο 

στην Τράπεζα όπου κάναµε την πρακτική, για τις συµβουλές της περί της 

συγγραφής αυτής της πτυχιακής και τέλος, την κοπέλα µου Έλενα που 

διάβασε τουλάχιστον πενήντα φορές την εργασία (έτσι µου είπε 

τουλάχιστον) µου επισήµανε µερικές ατέλειες και συνέβαλε στην τελική 

µορφή της.  

Το θέµα της, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της, είναι παρουσίαση των 

βηµάτων για τη δηµιουργία µιας κοινωνικής επιχείρησης στα πλαίσια του 

ελληνικού νόµου, τα ενδεχόµενα προβλήµατα, τα µειονεκτήµατα και τα 

πλεονεκτήµατα και το πώς µια συλλογική προσπάθεια αποσκοπεί στο 

καλό του κοινωνικού συνόλου. Στο ξεκίνηµα της εργασίας θα 

αποσαφηνίσουµε ορισµένες έννοιες ώστε να γίνει κατανοητό µε τι 

ασχολούµαστε, στο δεύτερο κεφάλαιο θα δούµε το πώς συγκροτείτε η 

ιδρυτική οµάδα και τι οικονοµική δραστηριότητα επιλέξαµε, στο τρίτο 

κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την 

υλοποίηση της κοινωνικής επιχείρησης, όπως η νοµική µορφή που θα 

έχει, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της και η κατάρτιση 

του επιχειρηµατικού σχεδίου. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο 

αναφέρονται οι ελληνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηµατοδότησης.  
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Κεφάλαιο 1 ο: Ερμηνεία χρήσιμων εννοιών 

 

 

Πριν ξεκινήσουµε ,θα ήταν χρήσιµο, να αποσαφηνίσουµε µερικές έννοιες 

σχετικά µε τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Παρακάτω θα αναλυθεί µε σαφή 

και κατανοητό τρόπο, τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ( 

Κοιν.Σ.Επ ),τι είναι Συνεταιρισµός και τιείναι Κοινωνική Οικονοµία. 

 

� Τι είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; 

 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ( Κοιν.Σ.Επ ) , είναι ένας νέος 

φορέας της Κοινωνικής Οικονοµίας που πρωτοεµφανίσθηκε στην 

Ελλάδα µε το νόµο Ν.4019/2011. Επί της ουσίας είναι ένας αστικός 

συνεταιρισµός κοινωνικού σκοπού µε περιορισµένη ευθύνη των µελών 

του και διαθέτει εκ του νόµου την εµπορική ιδιότητα. Η Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση  διοικείται ισότιµα από τα µέλη της και η 

λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το 

κέρδος προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το 

κοινωνικό συµφέρον.  

 

 

Παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας του ερευνητικού δικτύου EMES µε 

εννέα κριτήρια για τον ορισµό της Κοινωνικής Επιχείρησης. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Συνεχής οικονοµική 

δραστηριότητα  

Στόχος το όφελος στην 

κοινότητα/οµάδα 

Υψηλός βαθµός 

αυτονοµίας 

Συλλογική διάσταση 

Ανάληψη ρίσκου Συµµετοχή στις αποφάσεις, η οποία 

δεν καθορίζεται από τη συνεισφορά 

κεφαλαίου 

Αµειβόµενη εργασία Πολυεταιρικότητα 

 Περιορισµένη διανοµή κερδών 

Πίνακας 1. Κριτήριο Ορισμού Κοινωνικών Επιχειρήσεων του EMES 

Πηγή: Defourny (2001) 

 

� Η νοµοθεσία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα. 

Η Ολοµέλεια της Βουλής το 2011 (20 Σεπτεµβρίου) ψηφίζει το σχέδιο 

νόµου που αφορά στη νέα µορφή επιχειρήσεων της κοινωνικής 

οικονοµίας, τις λεγόµενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

(Κοιν.Σ.Επ.). Πιο συγκεκριµένα, θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της Κοινωνικής Οικονοµίας, µε τη 

µορφή αστικού συνεταιρισµού 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 
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µέλη της συµµετέχουν σε αυτήν µε µια ψήφο, ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που κατέχουν. Έτσι επιτυγχάνεται 

η ισότιµη διοίκηση από τα µέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην 

επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις 

που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συµφέρον. 

 

� Τι είναι η Κοινωνική Οικονοµία ; 

Όπως προαναφέρθηκε, µια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι 

φορέας της κοινωνικής οικονοµίας. Ως Κοινωνική Οικονοµία, λοιπόν, 

µπορεί να οριστεί το σύνολο των οικονοµικών, παραγωγικών, 

επιχειρηµατικών 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. 

Η κοινωνική οικονοµία περιλαµβάνει όλες τις οικονοµικές 

δραστηριότητες που διεξάγονται από συλλογικές πρωτοβουλίες και 

διέπονται από τις εξής αρχές: 

• ∆ίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των µελών 

τους, καθώς και της ευρύτερης κοινότητας, και όχι στο κέρδος. 

• Έχουν αυτόνοµη διοίκηση, δηλαδή αποφασίζουν αυτόνοµα τον 

τρόπο λειτουργίας τους. 

• Εφαρµόζουν δηµοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων µε βάση 

την αρχή «ένα µέλος – µία ψήφος» ανεξάρτητα από τη συνεισφορά 

κάθε µέλους στο κεφάλαιο. 
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• Κατά την διανοµή των κερδών, προβάδισµα έχουν τα µέλη και οι 

εργαζόµενοι/ες έναντι του κεφαλαίου. 

 

Πίνακας 2.Αδάμ Σοφία (2014)Οδηγός Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 

� Τι είναι συνεταιρισµός; 

Ο συνεταιρισµός είναι µια αυτόνοµη και εθελοντική ένωση προσώπων τα 

οποία έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονοµικές , τις κοινωνικές 

και τις πολιτισµικές ανάγκες και επιδιώξεις τους µέσω µιας συµµετοχικής 

και δηµοκρατικά ελεγχόµενης επιχείρησης. 

Ένας συνεταιρισµός διέπεται από τις επτά ακόλουθες αρχές , όπως 

συµφωνήθηκαν από τη ∆ιεθνή Συνεταιριστική Συµµαχία: 

• Εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή: Μπορούν να µετέχουν όλα 

τα πρόσωπα τα οποία είναι ικανά να χρησιµοποιήσουν τις 

υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν τις ευθύνες της ιδιότητας του 
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µέλους, χωρίς φυλετικές , κοινωνικές, έµφυλες , πολιτικές και 

θρησκευτικές διακρίσεις. 

• ∆ηµοκρατικός έλεγχος από τα µέλη: Εφόσον οι συνεταιρισµοί 

είναι δηµοκρατικές οργανώσεις , όλα τα µέλη τους συµµετέχουν 

ενεργά στη διαµόρφωση της στρατηγικής τους και στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. 

• Οικονοµική συµµετοχή µελών: Τα µέλη συµµετέχουν ισότιµα 

και ελέγχουν δηµοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισµού. 

Κατανέµουν τα πλεονάσµατα είτε για την ανάπτυξη του 

συνεταιρισµού , είτε  για την υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων 

που εγκρίνονται από τα µέλη. 

• Αυτονοµία και ανεξαρτησία: Οι συνεταιρισµοί ελέγχονται µόνο 

από τα µέλη τους. 

• Εκπαίδευση , κατάρτιση και πληροφόρηση: Οι συνεταιρισµοί 

παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα µέλη τους. Επίσης, 

ενηµερώνουν το ευρύ κοινό για τη φύση και τα οφέλη του 

συνεργατισµού. 

• Συνεργασία µε άλλους συνεταιρισµούς. 

• Ενδιαφέρον για κοινότητα: Οι συνεταιρισµοί 

δραστηριοποιούνται µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη της 

κοινότητας όπου εδρεύουν. 
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Κεφάλαιο 2 ο : Ίδρυση Κοινωνικής Επιχείρησης 

 

 

2.1 Σύσταση Ιδρυτικής Ομάδας 

 

Ένας από τους βασικότερους συντελεστές παραγωγής σε µια κοινωνική 

επιχείρηση είναι το ανθρώπινο δυναµικό της. Ειδικότερα στον τοµέα των 

κοινωνικών επιχειρήσεων, η σύσταση της ιδρυτικής οµάδας έχει κοµβική 

σηµασία γιατί δηµιουργείται σε συνθήκες έλλειψης κεφαλαίου. 

Παρακάτω, σε αυτή την ενότητα, θα δούµε ορισµένα προαπαιτούµενα 

κριτήρια για τη συγκρότηση της ιδρυτικής οµάδας µιας κοινωνικής 

επιχείρησης. 

Εφόσον η δηµιουργία µιας κοινωνικής επιχείρησης προϋποθέτει την 

ύπαρξη τουλάχιστον πέντε µελών, είναι σηµαντικό να υπάρχουν κοινές 

αξίες και προσδοκίες. Πολλές φορές , η κοινή ιδεολογία και η φιλία δεν 

επαρκούν για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις και οι ενδεχόµενες 

δυσκολίες που συνεπάγεται η λειτουργία µιας επιχείρησης. Έτσι κάθε 

µέλος πρέπει να συγκεκριµενοποιήσει τις αξίες του και να εκφράσει τις 

προσδοκίες του πριν την συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη προς αποφυγή 

τυχόν µελλοντικών προβληµάτων. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η δέσµευση στο 

συνεταιριστικό πλαίσιο λειτουργίας. Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε 

συνηθίσει σε άλλες λογικές από αυτές που εκπροσωπεί ένας 

συνεταιρισµός. Είµαστε συνηθισµένοι και «µαθηµένοι» σε ένα µοντέλο 

ανταγωνισµού στο χώρο εργασίας µε στόχο µια ψηλότερη θέση και έναν 
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αυξηµένο µισθό. Σε µια κοινωνική επιχείρηση αυτό παύει να ισχύει γιατί 

τα µέλη πρέπει να δρουν συλλογικά µε µεγαλύτερη ευθύνη. Έτσι, η 

δέσµευση στο συνεταιριστικό πλαίσιο είναι πολύτιµη παρακαταθήκη για 

την άρτια και οµαλή συνεργασία των µελών.  

 

 

Μια κοινωνική επιχείρηση απαιτεί σίγουρα ένα σύνολο δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων και γνώσεων που να συσχετίζεται ανάλογα µε τη 

συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα που αναπτύσσεται. Σχεδόν 

πάντα, τα ιδρυτικά µέλη έχουν αυτά τα προσόντα αλλά υποτιµούν την 

αναγκαιότητα άλλων καθηκόντων, όπως τα λογιστικά, την επιφανειακή 

οικονοµική διαχείριση, την καθαριότητα και συντήρηση χώρων, 

εξοπλισµού κλπ. Για αυτό το λόγο, η ιδρυτική οµάδα πριν προχωρήσει 

στο επόµενο στάδιο, θα πρέπει να έχει σχεδιάσει ένα σύστηµα κατανοµής 

των καθηκόντων.  

Όσον αφορά την είσοδο νέων µελών, πρέπει να έχουν τεθεί 

συγκεκριµένα κριτήρια και συγκεκριµένες διαδικασίες.Όποιο νέο µέλος 
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επιθυµεί να συµµετέχει στην κοινωνική επιχείρηση, πρέπει να 

συνεισφέρουν ένα κεφάλαιο ισάξιο ή µεγαλύτερο από το αρχικό µερίδιο 

και να πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν συµφωνήσει τα ιδρυτικά 

µέλη.  

Η εµπλοκή άλλων εταίρων ή της τοπικής κοινότητας είναι 

χαρακτηριστικό µιας κοινωνικής επιχείρησης γιατί, όπως αναφέραµε 

παραπάνω, διακρίνεται από την πολυεταιρικότητά της. Με αυτό τον 

τρόπο µια κοινωνική επιχείρηση επιτρέπει να εισακουστεί η γνώµη όσων 

εµπλέκονται στη λειτουργία της ( προµηθευτές, χρηµατοδότες, πελάτες) 

χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει απαραιτήτως ότι θα την λάβει υπ’ όψιν.  

Τέλος, το σηµαντικότερο ρόλο παίζει να µην εµπλέκονται στην 

κοινωνική επιχείρηση µέλη τα οποία δεν έχουν πραγµατικό ενδιαφέρον 

και βούληση , µόνο και µόνο για να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος 

αριθµός µελών για την ίδρυση της επιχείρησης. Στην κοινωνική 

επιχείρηση, όλα τα µέλη αποφασίζουν από κοινού, δρουν συλλογικά και 

είναι αυτοί που ορίζουν το µέλλον της. 

2.2 Επιλέγοντας οικονομική δραστηριότητα 

Σκοπός της πτυχιακής αυτής, είναι η δηµιουργία µιας Κοινωνικής 

Επιχείρησης . Ύστερα από αρκετή σκέψη, λαµβάνοντας υπ’ όψιν όσα 

αναφέραµε στην προηγούµενη ενότητα, εγώ και η κοπέλα µου 

αποφασίσαµε να ιδρύσουµε µια Κοινωνική Επιχείρηση. Εγώ είµαι 

απόφοιτος του πρώην τµήµατος της ∆ιοίκησης Κοινωνικών και 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και  Οργανώσεων της Σχολής ∆ιοίκησης 

και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Βέβαια, το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 

πλέον συγχωνεύτηκε µε το Τ.Ε.Ι. Πατρών, µετά το περίφηµο σχέδιο 

Αθηνά, και µετονοµάστηκε σε Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας και το τµήµα µας 
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πλέον είναι ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Το πρώην τµήµα µας της ∆ιοίκησης 

Κοινωνικών και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ήταν 

το µοναδικό στην Ελλάδα µε αυτή την κατεύθυνση και έτσι είχα την 

ευκαιρία να µάθω για το αντικείµενο της Κοινωνικής Οικονοµίας, των 

Συνεταιρισµών και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Έτσι, όντας γνώστης 

του αντικειµένου αυτού, µετά από το σεµινάριο « ∆ηµιουργώντας µια 

Κοινωνική Επιχείρηση » του ιδρύµατος Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, που 

έτυχε να παρακολουθήσω µε την κοπέλα µου και πρώην συµφοιτήτρια 

µου στο ίδιο τµήµα , µας  κέντρισε το ενδιαφέρον η ίδρυση της δικιάς 

µας κοινωνικής επιχείρησης.  

Κάποια από τα κίνητρα για την ίδρυση της κοινωνικής µας επιχείρησης 

ήταν: 

o Όποιος ιδρύει κάποια κοινωνική επιχείρηση και έχει κάποιο 

επίδοµα πρόνοιας συνεχίζει να το παίρνει ταυτόχρονα µε την 

αµοιβή του. 

o Οι κοινωνικές επιχειρήσεις εντάσσονται σε προγράµµατα στήριξης 

της επιχειρηµατικότητας του ΟΑΕ∆. 

o Υπάρχει δυνατότητα υπογραφής συµβάσεων µε τον ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα. 

o Εντάσσεται η λειτουργία τους σε συγχρηµατοδοτούµενα 

ευρωπαϊκά προγράµµατα. 
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Παρατηρώντας την κοινωνία µας που µαστίζεται τα τελευταία χρόνια 

από βαθιά και παρατεταµένη οικονοµική κρίση διαπιστώσαµε ότι οι 

συνέπειες αυτής της κρίσης είναι κοινωνικές, οικονοµικές και 

ψυχολογικές στο µεγαλύτερο µέρος το πληθυσµού. Η ανάγκη 

αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων και η ιδέα της ίδρυσης µιας 

δικής µας κοινωνικής επιχείρησης µας ώθησε στη δηµιουργία ενός 

Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης. Η ιδέα περί ίδρυσης του Κέντρου 

Ψυχολογικής Υποστήριξης δεν ήταν τυχαία. Η κοπέλα µου και 

συνιδρύτρια έχει τρείς φίλους απόφοιτους του τµήµατος Ψυχολογίας του 

Παντείου Πανεπιστηµίου, οι οποίοι την τρέχουσα περίοδο είναι άνεργοι. 

Πήγαµε τους συναντήσαµε και τους παρουσιάσαµε την ιδέα µας και ήταν 

όλοι θετικοί και ενθουσιασµένοι. Αποφασίσαµε λοιπόν, να κινήσουµε τις 

όποιες διαδικασίες χρειάζονται και να προχωρήσουµε στην ίδρυση του 

Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης. Το κέντρο αυτό θα χαρακτηρίζεται 

από την κοινωνική ωφέλεια  γιατί θα εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες 

που συνήθως µένουν ακάλυπτες ή µερικώς καλυµµένες από ιδιωτικούς 

τοµείς ή το κράτος και από την κοινωνική δικαιοσύνη επειδή θα 

προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες σε πολύ χαµηλότερη τιµή, ώστε να είναι 

προσβάσιµη από κοινωνικά στρώµατα µε περιορισµένες οικονοµικές 

δυνατότητες.  
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Ενδεικτική είναι η έρευνα του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας EGOIDEAL 

για τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην ψυχική υγεία. Σε 

διάστηµα τριών χρόνων, δηλαδή από το 2009 µέχρι το 2012,µειώθηκαν 

κατά 40% οι ψυχοθεραπευτικές θεραπείες, λόγω αδυναµίας των πολιτών 

να πληρώνουν τακτικά τις συνεδρίες. Επί της ουσίας, προτιµούν να 

τακτοποιήσουν κάποια άλλη 

ανάγκη και µετέπειτα να 

ασχοληθούν µε την ψυχική 

τους υγεία. Στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα αυξήθηκαν από 

20% το 2009 σε 50% το 2012 

οι µεικτές (καταθλιπτικές και 

αγχώδεις ) διαταραχές.  

Σε συνέχεια της έρευνας, 

σχετικά µε τα παιδία και τους 

εφήβους, αυξήθηκαν από το 

2011 µέχρι το 2012 κατά 33% τα νέα περιστατικά. Επίσης, µεγάλη 

αύξηση της τάξεως του 65% έχει παρατηρηθεί στα περιστατικά µε 

οικογενειακά προβλήµατα , όπως µακροχρόνια ανεργία, αδυναµία 

εξυπηρέτησης σοβαρών δανειακών υποχρεώσεων κ.λπ. που έχουν άµεσες 

επιπτώσεις στα παιδία.  

 

 

 

 Πίνακας 3. Αύξηση μεικτών ψυχολογικών διαταραχών 
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο σκοπός της κοινωνικής µας επιχείρησης 

θα είναι η ψυχολογική υποστήριξη σε άτοµα που αδυνατούν οικονοµικά 

να επισκεφθούν κάποιον ψυχολόγο ( όπως άνεργοι, ΑΜΕΑ, φοιτητές, 

ηλικιωµένοι κ.λπ.). Επειδή η ψυχική υγεία χρήζει ύψιστης σηµασίας , θα 

προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά αυτά τα κοινωνικά 

προβλήµατα. 
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Κεφάλαιο 3ο: Διαδικασίες Υλοποίησης της Κοινωνικής 

Επιχείρησης 

 

3.1 Επιλογή της νομικής μορφής 

 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) είναι µία  

καινοτόµος νοµική µορφή ιδιωτικής επιχείρησης που θεσµοθετήθηκε 

πρόσφατα στην Ελλάδα. Είναι µια µορφή αστικού συνεταιρισµού, όπου 5 

ή περισσότεροι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάµεις τους για να κάνουν µια 

κοινά διοικούµενη εταιρεία. Ο καθένας έχει µια ψήφο και έτσι ο κάθε 

συνεταίρος έχει λόγο στη διοίκηση της ΚΟΙΝΣΕΠ. Συνεταίρος σε µια 

ΚΟΙΝΣΕΠ µπορεί να είναι οποιοσδήποτε: άνεργος, επιχειρηµατίας, 

φοιτητής, συνταξιούχος, εργαζόµενος, δηµόσιος υπάλληλος κοκ. 

Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ., η σχέση µεταξύ µελών της, η διοίκηση, η 

λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το ν. 1667/1986 (Α' 

196), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο 4019/2011. Σύµφωνα µε 

την Ελληνική νοµοθεσία 4019/2011 είναι "νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου και αποτελεί συνεταιρισµό κοινωνικής ωφέλειας µε αντικείµενο 

την παραγωγή, προµήθεια ή παροχή αγαθών και υπηρεσιών γενικού 

συµφέροντος η οποία διαθέτει την εµπορική ιδιότητα". 

Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός 

αστικού συνεταιρισµού. Η Ελληνική πολιτεία επιτρέπει στους 

κοινωνικούς επιχειρηµατίες να διανείµουν ένα ποσοστό των κερδών µε 

χαµηλή φορολογική κλίµακα και στους ιδίους αλλά και στους 

εργαζοµένους τους. Το υπόλοιπο ποσό επανεπενδύεται αφορολόγητο. 

Από τα κέρδη το 5% διατίθεται για το σχηµατισµό αποθεµατικού, έως 
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35% διανέµεται στους/ις εργαζόµενους/ες  της επιχείρησης ως κίνητρο 

παραγωγικότητας σύµφωνα µε το καταστατικό και το 60% τουλάχιστον, 

διατίθεται για δραστηριότητες της επιχείρησης και νέες θέσεις εργασίας. 

Υπάρχουν τρεις τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων:  

• Ένταξης, που αφορούν στην ένταξη στην οικονοµική και 

κοινωνική ζωή των ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες 

πληθυσµού.    

• Κοινωνικής φροντίδας, που αφορούν στην παραγωγή και παροχή 

προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού. 

• Συλλογικού σκοπού, που αφορούν σε διάφορες δράσεις που 

προάγουν το τοπικό και συλλογικό συµφέρον. 

 

 

Η Κοινωνική Επιχείρηση ώστε να αποκτήσει νοµική µορφή και να 

αρχίσει να λειτουργεί κανονικά απαιτεί ορισµένα βήµατα βάσει της 

νοµοθεσίας. Παρακάτω , θα τα δούµε αναλυτικά. 

Αρχικά, πρέπει να κάνουµε εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής 

Οικονοµίας. Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας είναι δηµόσιο 

βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή. Στο Μητρώο εγγράφονται 

υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ. Το Μητρώο τηρείται στο Τµήµα Μητρώου 

Κοινωνικής Οικονοµίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η 

πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο. 
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Πριν, όµως, καταλήξουµε στο Τµήµα Κοινωνικού Μητρώου πρέπει να 

συντάξουµε καταστατικό και να υποβάλλουµε αίτηµα εγγραφής στο 

Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας. Εδώ , µε τη βοήθεια το ειδικού 

δικηγόρου µας συµπληρώσαµε την αίτηση εγγραφής, υπογράψαµε 

ξεχωριστά το κάθε ιδρυτικό µέλος υπεύθυνη δήλωση περί συµµετοχής ή 

µη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. και άλλη µία υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του 

κριτηρίου απασχόλησης ατόµων από ευάλωτες οµάδες πληθυσµού σε 

ποσοστό τουλάχιστον 40%. 

Εφόσον υποβάλλουµε αυτά τα ζητούµενα έγγραφα , το Τµήµα Μητρώου 

τα ελέγχει και στην εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ στο Μητρώο , εκδίδει 

Βεβαίωση Εγγραφής , η οποία ισχύει µόνο για έναρξη δραστηριότητας 

στο ∆.Ο.Υ. και προβαίνει σε σήµανση του καταστατικού και αποστολή 

του στην Κοιν.Σ.Επ.  

 

 

Πίνακας 4.Αδάμ Σοφία (2014)Οδηγός Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 
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Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, υποβάλλουµε στο Τµήµα 

Μητρώου ,αίτηση καταχώρισης προσθέτων στοιχείων όπου 

καταχωρήσαµε την ακριβή διεύθυνση του Κέντρου Ψυχολογικής 

Υποστήριξης, τη ∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, των Αµπελοκήπων στην 

προκειµένη περίπτωση, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.∆. , το ετήσιο πρόγραµµα 

δραστηριοτήτων και τη σύνθεση της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Επίσης  

υποβάλλουµε στη ∆.Ο.Υ. Αµπελοκήπων τη βεβαίωση Έναρξης 

∆ραστηριότητας και πρακτικό συγκρότησης σε σώµα της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής. 

Το Τµήµα Μητρώου µε τη σειρά του , ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία 

και προβαίνει σε έγκριση του αιτήµατος και έκδοση Βεβαίωσης 

Εγγραφής , η οποία έχει ισχύ έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου 

Προγράµµατος ∆ραστηριοτήτων και Απολογισµού, οπότε αντικαθίσταται 

από το Πιστοποιητικό Μέλος του Μητρώου. 

Εν κατακλείδι , η σύσταση της Κοινωνικής Επιχείρησης, ολοκληρώνεται 

µετά την υποβολή , το έλεγχο και την αποδοχή των σχετικών εγγράφων 

από τους αρµόδιους φορείς. Μετά την διεκπεραίωση των παραπάνω το 

µόνο που υπολείπεται είναι η ρύθµιση των φορολογικών και 

ασφαλιστικών θεµάτων, των οποίων τη διαδικασία, θα δούµε σε επόµενη 

υποενότητα.   
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3.2 Διαμόρφωση του Κοινωνικού Επιχειρηματικού Σχεδίου 

 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι απαραίτητο για κάθε είδους επιχείρηση 

γιατί: 

I. Μας επιτρέπει να προετοιµαστούµε κατάλληλα και να κάνουµε 

προβλέψεις αναφορικά µε την πορεία  της κοινωνικής µας 

επιχείρησης, η οποία συνεπάγεται την ανάληψη ρίσκου. 

II. Αποτελεί οδικό χάρτη, ώστε να γνωρίζουµε πως θα κινηθούµε µε 

βάση τις τωρινές συνθήκες. 

III. Μπορούµε να το παρουσιάσουµε σε µελλοντικούς 

επενδυτές/χρηµατοδότες. Η ποιότητα του ενισχύει την πιθανότητα 

να βρούµε εξωτερική χρηµατοδότηση οποιασδήποτε µορφής. 

Παρακάτω ακολουθεί το κοινωνικό επιχειρηµατικό σχέδιο του Κέντρου 

Ψυχολογικής Υποστήριξης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» :  

 

Ταυτότητα 

Είµαστε µια οµάδα πέντε νέων. Όλοι µας είµαστε σε ένα οικονοµικό 

αδιέξοδο τον τελευταίο χρόνο λόγω των δυσχερών συνθηκών που 

βιώνουµε. Έτσι, γνωρίζοντας για την κοινωνική οικονοµία και τα 
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προνόµια της σε συνδυασµό µε την όρεξή µας και θέληση για δουλεία, 

προχωρήσαµε στην ίδρυση µιας Κοινωνικής Επιχείρησης κατηγορίας 

Κοινωνικής Φροντίδας. Το Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης 

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». 

 

 

Αποστολή και στόχοι 

Η οικονοµική κρίση έχει φτάσει πλέον σε επίπεδα ανθρωπιστικής κρίσης. 

Σκοπός µας είναι η ψυχική εξυγίανση της κοινωνίας µας και η 

αντιµετώπιση προβληµάτων µέσω της συλλογικότητας και του 

συνεταιριστικού πλαισίου λειτουργίας.  

 

Πληροφορίες για τα µέλη 

Εγώ, ο Κωνσταντίνος και η κοπέλα µου η Έλενα είµαστε τυπικά οι 

ιδρυτές ως απόφοιτοι του τµήµατος ∆ιοίκησης Κοινωνικών και 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων στη Σχολή ∆ιοίκησης 

και Οικονοµίας. Τα τρία υπόλοιπα µέλη είναι ο Κλέαρχος, ο Νίκος και ο 

Γιώργος είναι απόφοιτοι του τµήµατος Ψυχολογίας της Παντείου και ο 

Κλέαρχος έχει και µεταπτυχιακό στην κλινική ψυχολογία από το 

Πανεπιστήµιο του Νόττινχαµ. Οι τρείς ψυχολόγοι, εκτός από µέλη θα 

είναι και οι βασικοί εργαζόµενοι του Κέντρου Ψυχολογικής 

Υποστήριξης. Εκτός των ιδρυτικών µελών θα προσληφθεί ένα άτοµο που 

θα αναλάβει την καθαριότητα του χώρου. 
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Πληροφορίες για την υπηρεσία µας. 

Θα παρέχουµε , µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο: 

• Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία ανηλίκων και ενηλίκων  

• Συµβουλευτική Οικογένειας 

• Λογοθεραπεία    

• Αντιµετώπιση προβληµάτων συµπεριφοράς 

• Αντιµετώπιση αγχώδης συµπεριφοράς 

Η τιµή της κάθε συνεδρίας θα είναι 80% χαµηλότερη από το µέσο όρο 

του κόστους κάθε συνεδρίας σε άλλα ιδιωτικά Ψυχολογικά κέντρα. 

Ορίζεται στα δέκα (10) ευρώ / συνεδρία. Η τιµή θα διαµορφώνεται ειδικά 

αν π.χ. κάποιος κάνει αρκετές συνεδρίες. Φοιτητές, ανήλικοι και ΑΜΕΑ 

πληρώνουν µισή τιµή. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι από 60 έως 90 

λεπτά. Κάθε συνεδρία θα πραγµατοποιείται κατόπιν ραντεβού στο 

τηλέφωνο 2101234567 ή µέσωe-mailστοallgg@gmail.com. Ώρες 

λειτουργίας καθηµερινά από τις 09:00-21:00. 

Λεπτοµέρειες για τον τρόπο λειτουργίας 

Ο δήµος Αµπελοκήπων θα µας παραχωρήσει ένα χώρο 210 τ.µ.  στην 

Πανόρµου 27. Ο χώρος στέγαζε γραφεία του δήµου παλαιότερα , οπότε 

είναι ιδανικά διαµορφωµένος για τον τρόπο που θα τον 

χρησιµοποιήσουµε. Είναι προσβάσιµος µέσω ΜΜΜ ( µετρό 
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ΠΑΝΟΡΜΟΥ και λεωφορείο 046). Θα προστεθεί µια µπάρα για 

πρόσβαση ΑΜΕΑ, την οποία µας την παρέχει ο ∆ήµος. Τα έξοδα του 

χώρου ( ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, τηλέφωνο ) θα αφορούν αποκλειστικά εµάς.  Θα 

γίνει παραγγελία ειδικού τεχνικού εξοπλισµού , όπως Η/Υ, τηλέφωνα, 

ειδικά κρεβάτια, καναπέδες, γραφεία και µια τηλεόραση. Η αγορά τους 

θα πραγµατοποιηθεί µέσω χρηµατοδότησης από Ευρωπαικά 

προγράµµατα στήριξης της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας τις οποίες 

θα αναλύσουµε σε επόµενο κεφάλαιο. 

Στρατηγικές προώθησης 

Αφίσες σχετικά µε το ποιοι είµαστε και τι κάνουµε που και πως θα 

τοιχοκολληθούν στις δηµόσιες υπηρεσίες της γύρω περιοχής, στα 

σχολεία και στις σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Είµαστε σε 

προχωρηµένο στάδιο όσον αφορά τη δηµιουργία της δική µας 

ιστοσελίδας και σελίδας µας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, που 

σήµερα είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος να διαφηµισθείς και να 

προωθηθείς  χωρίς κόστος. Επίσης, µετά την έναρξη λειτουργίας του 

Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» θα 

καταχωρηθούν τα στοιχεία του στον χρυσό οδηγό και σε όλους τους 

τηλεφωνικούς καταλόγους ηλεκτρονικούς και µη. 
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3.3 Φορολογικά και Ασφαλιστικά Θέματα 

 

Μέτα την ολοκλήρωση της διαδικασίας που κάναµε στο Τµήµα 

Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, ο 

δικηγόρος µας, µας ενηµέρωσε ότι αποδέχτηκαν και εγκρίναν το αίτηµά 

µας και ότι µπορούµε να προχωρήσουµε πλέον. Αφού τα παραπάνω 

ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, το µόνο που µένει να δούµε είναι τα 

ασφαλιστικά και φορολογικά θέµατα που προκύπτουν. 

Παρακάτω θα δούµε τις βασικές υποχρεώσεις στην Κοινωνικής 

Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ως προς την έναρξη 

δραστηριότητας στην εφορία, τις υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και 

στοιχείων και τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ως προς τα 

µέλη και τους/τις εργαζόµενους/ες. 

 

Για την έναρξη δραστηριότηταςτου Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης 

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» καταθέσαµε στην εφορία: 

� Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας όλων των 

µελών. 

� Φυσική παρουσία προέδρου ΚΟΙΝΣΕΠ. 

� Καταστατικό µε κατάλληλη σήµανση από το Μητρώο. 
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� Υπεύθυνη δήλωση του παραχωρητή του χώρου κατατεθειµένη στη 

∆ΟΥ του. 

� Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας σύµφωνα µε την οποία 

αναστέλλεται η υποχρέωση ασφάλισης των µελών της ΚΟΙΝΣΕΠ. 

� Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. 

� Χαρτί αυτοψίας (έλεγχος από ∆ΟΥ όπου απαιτείται). 

� ∆ήλωση έναρξης εργασιών µη φυσικού προσώπου και δήλωση 

σχέσεων φορολογούµενου. 

 

Όσον αφορά την τήρηση βιβλίων και στοιχείων, το Κέντρο Ψυχολογικής 

Υποστήριξης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» έχοντας νοµική µορφή ΚΟΙΝΣΕΠ, 

εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων ανάλογα µε το ύψος των ακαθάριστων 

εσόδων, δηλαδή τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας (µέχρι ποσού 1.500.000 

ευρώ) ή Γ’ κατηγορίας (άνω των 1.500.000 ευρώ). Συνεπώς, στη δική 

µας περίπτωση, τηρούνται βιβλία Β’ κατηγορίας. Για την πρώτη 

θεώρηση των βιβλίων απαιτούνται: 

� Έντυπο Β1/TAXIS. 

� ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας του Προέδρου ΚΟΙΝΣΕΠ. 

� Βεβαίωση περί ύπαρξης ή µη χρεών από φόρους, τέλη ή εισφορές, 

εφόσον αυτά προέρχονται από την άσκηση ατοµικής επιχείρησης 

του µέλους και όχι από συµµετοχή του σε άλλο νοµικό πρόσωπο. 
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� Βεβαίωση από τα αρµόδια τµήµατα ΦΠΑ και Εισοδήµατος ότι 

έχουν υποβληθεί κανονικά οι δηλώσεις απόδοσης οποιασδήποτε 

επιχείρησης. 

� Βεβαίωση από ΙΚΑ ότι δεν έχουν απογραφεί και δεν απασχολούν 

προσωπικό. 

� Εγκύκλιος απαλλαγής από τον Οργανισµό Απασχόλησης 

Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ). 

Σχετικά µε το θέµα των φορολογικών υποχρεώσεων, όταν 

πρωτοψηφίστηκε το σχέδιο νόµου από την Ολοµέλεια της Βουλής το 

2011 για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα είχαν δοθεί 

φορολογικές απαλλαγές σύµφωνα µε το νόµο Ν.4019/2011. Ωστόσο, µε 

την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν.4110/2013 καταργείται η 

απαλλαγή των ΚΟΙΝΣΕΠ από τη φορολογία επί του ποσοστού των 

κερδών. Έτσι λοιπόν, µε βάση το νέο νόµο, οι ΚΟΙΝΣΕΠ φορολογούνται 

για τα συνολικά τους κέρδη χωρίς καµία απαλλαγή και περαιτέρω, κατά 

τη διανοµή των κερδών στους/στις εργαζόµενους/ες, γίνεται 

παρακράτηση φόρου, όπως ισχύει και για τα λοιπά νοµικά πρόσωπα. Τα 

κέρδη που διανέµονται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης στους/στις 

εργαζόµενους/ες των ΚΟΙΝΣΕΠ προστίθενται στο µισθό τους και 

φορολογούνται στο σύνολο τους σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή για τα εισοδήµατα φυσικών προσώπων. 
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Τέλος, αναφορικά µε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις µελών και 

εργαζοµένων, η Εγκύκλιος 49/2012 ορίζει ότι: «τα µέλη-εταίροι της 

ΚΟΙΝΣΕΠ µε µόνη την ιδιότητα του µέλους, απαλλάσσονται από κάθε 

ασφαλιστική υποχρέωση, ενώ για τα µέλη εταίρους που είναι και 

εργαζόµενοι προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας». 

Άρα, αυτό σηµαίνει, ότι εµείς οι πέντε που απαρτίζουµε το Κέντρο 

Ψυχολογικής Υποστήριξης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και θα εργαζόµαστε για 

αυτό, είµαστε µέλη-εταίροι και δεν έχουµε κάποια ασφαλιστική 

υποχρέωση. Αν στο µέλλον όµως, γίνει κάποια πρόσληψη 

εργαζοµένου/ης, η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ως ΚΟΙΝΣΕΠ έχει την 

υποχρέωση να τον/την ασφαλίσει. 
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Κεφάλαιο 4ο: Πηγές Χρηματοδότησης 

 

 

 

Ως νέοι και άπειροι επιχειρηµατίες λοιπόν, απευθυνθήκαµε στον λογιστή 

µας τον κύριο Λεωνίδα σχετικά µε το αν υπάρχουν προγράµµατα 

χρηµατοδότησης τωνκοινωνικών επιχειρήσεων µέσω της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είτε κάποια εγχώρια πηγή χρηµατοδότησης. Εκείνος επικρότησε 

το έργο µας και προθυµοποιήθηκενα µας βοηθήσει αφιλοκερδώς. Η 

αλήθεια είναι όµως, ότι δεν ήξερε πολλά επί του θέµατος αλλάς µας είπε 

να απευθυνθούµε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, στην Ειδική Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Οικονοµίας και στην Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων, η 
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οποία αποτελεί εφεξής τον Κεντρικό Μηχανισµό Υποστήριξης για τις 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 

Κατόπιν επαφής µε τους παραπάνω φορείς καταλάβαµε ότι το τοπίο των 

χρηµατοδοτήσεων στην κοινωνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση 

αλλαγής. Λόγω οικονοµικής κρίσης, γραφειοκρατίας και δυσλειτουργίας 

του δηµοσίου τοµέα η αναζήτηση πηγών χρηµατοδότησης από εκεί έχουν 

µειωθεί και έτσι, δίνεται περισσότερο βάρος σε ιδιωτικές πηγές. Από τη 

µεριά των Συνεταιριστικών Τραπεζών, γίνεται προσπάθεια να 

αντιµετωπιστεί η χρηµατοπιστωτική κρίση αλλά είναι η πρώτη φορά που 

στρέφονται προς την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, µιας και 

η Ελλάδα δεν έχει µεγάλη παράδοση σε αυτές όπως άλλες χώρες της 

∆υτικής Ευρώπης.  

Στη συνέχεια θα δούµε τις διαθέσιµες δηµόσιες και Ευρωπαϊκές πηγές 

χρηµατοδότησης και ενίσχυσης.  

 

4.1 Δημόσιες  πήγες χρηματοδότησης 

 

Το Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ανάπτυξη του Τοµέα της 

Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας προβλέπει: 

• Πρακτική άσκηση µέχρι δύο µελών ΚΟΙΝΣΕΠ σε κοινωνική 

επιχείρηση του εξωτερικού µε κάλυψη οδοιπορικών και εξόδων 

διαµονής από το Πρόγραµµα ERASMUS-entrepreneurs και 

επιπλέον καταβολή υποτροφίας 3.000€ για πρακτική άσκηση 3 

µηνών ανά µέλος-επιχειρηµατία. 
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• Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των νεοσύστατων ή των υπό 

ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ µέσω της χρηµατοδότησης για αγορά εταιρικών 

µεριδίων από τα ενδιαφερόµενα µέλη.  

� 5.000€ για δικαιούχο ΑΜΕΑ.  

� 4.000€ για δικαιούχο από ευάλωτες οµάδες
1
. 

� 3.000€ για δικαιούχο από ειδικές οµάδες πληθυσµού
2
. 

• Επιχορήγηση νεοπροσλαµβανόµενων σε ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίες 

έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας και έχουν 

κλείσει την πρώτη του διαχειριστική χρήση ή έχουν ήδη υποβάλλει 

το πρώτο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων και Απολογισµού. 

Το ύψος της επιχορήγησης είναι ίδιο µε το παραπάνω. 5.000€ για 

δικαιούχο ΑΜΕΑ, 4.000€ για δικαιούχο από ευάλωτες οµάδες και 

3.000€ για δικαιούχο από ειδικές οµάδες πληθυσµού. 

 

• Το Στρατηγικό Σχέδιο όσο και ο Ν.4019/2011 αναφέρονται στο 

Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, το οποίο αναµένεται να συσταθεί 

µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας µε στόχο τη χρηµατοδότηση των ΚΟΙΝΣΕΠ.   

                                                           
1
 Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, 

ανήλικοι παραβάτες. 

2
 Άνεργοι/ες, άνεργοι/ες άνω των 50 ετών, μακροχρόνια άνεργοι, μέλη πολυτέκνων οικογενειών, 

γυναίκες θύματα κακοποίησης, αναλφάβητοι, κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών 

περιοχών, μετανάστες, πρόσφυγες.  
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Εκτός από την απευθείας χρηµατοδότηση από το δηµόσιο τοµέα, 

µπορούν να υπογραφούν και δηµόσιες συµβάσεις κοινωνικής αναφοράς. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη εκδοθεί οδηγίες για την συµπερίληψη 

κοινωνικών κριτηρίων στην ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. Στην 

Ελλάδα συγκεκριµένα, το άρθρο 12 του Ν. 4019/2011 αναφέρει «οι 

ΚΟΙΝΣΕΠ ως συµβαλλόµενοι µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές 

συµβάσεις µε αντισυµβαλλόµενους το ∆ηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα και τους ΟΤΑ
3
 πρώτου και δευτέρου βαθµού, για την υλοποίηση 

δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των 

αντισυµβαλλοµένων». Εντούτοις, µέχρι και σήµερα δεν έχει καταρτιστεί 

ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Κοινωνικής 

Αναφοράς αλλά έχουν αναπτυχθεί κοινωνικές επιχειρήσεις µε τη στήριξη 

της τοπικής αυτοδιοίκησης.Όπως συνέβη και στη δική µας περίπτωση για 

το Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» υπογράψαµε 

5ετή, µε την προϋπόθεση ανανέωσης, σύµβαση για την παραχώρηση 

χώρου από τον ∆ήµο Αµπελοκήπων.  

                                                           
3
 Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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4.2 Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης 

 

Σε σχέση µε τις δηµόσιες πηγές χρηµατοδότησης στην Ελλάδα, οι 

Ευρωπαϊκές είναι σαφώς περισσότερες και πιο ολοκληρωµένες, µιας και 

ο θεσµός των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε τα 

τελευταία χρόνια. Παρακάτω, θα δούµε ορισµένες από αυτές και ποια 

πηγή χρηµατοδότησης ήταν η καλύτερη επιλογή για την 

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». 

 

Πρόγραµµα για την Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτοµία (EuropeanEmploymentandSocialInnovation – 

EaSI)  

Το Πρόγραµµα EaSI θα υποστηρίξει τα κράτη-µέλη προκειµένου να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της 

απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο ευρωπαϊκό, 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Στο πλαίσιο των παρεµβάσεων 

εντάσσεται η στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 

νέων και η ευκολότερη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση και µικροδάνεια 

(<25.000€) για την ανάπτυξη, την εδραίωση και την επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους. 
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Επιταχυντής Κοινωνικού Αντίκτυπου ( 

SocialImpactAccelerator)  

Εδώ υπάρχει συνεργασία δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο µε στόχο να δηµιουργηθεί µια χρηµατοδοτική 

αγορά για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα και να υποστηριχθεί η 

χρηµατοδότηση ίδιων κεφαλαίων των κοινωνικών επιχειρήσεων. Στην 

ουσία, δηµιουργείται ένα Ταµείο Ταµείων που θα χρηµατοδοτήσει 

κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Μικροχρηµατοδοτήσεων Progress 

Μέσα από αυτόν τον µηχανισµό χρηµατοδοτούνται επιλεγµένοι 

ενδιάµεσοι φορείς ώστε να αυξήσουν µε τη σειρά τους τη δυνατότητα 

παροχής µικροχρηµατοδοτήσεων και εγγυήσεων σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις. Οι µικροχρηµατοδοτήσεις είναι µικροδάνεια που δίνονται 

σε άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά εργασίας, 

προκειµένου να δηµιουργήσουν τη δική τους µικρή κοινωνική 

επιχείρηση. 

Πρωτοβουλία Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για πολύ µικρές 

και µεσαίες επιχειρήσεις 

(JointEuropeanResourcesforMicrotoMediumEnterprises – 

JEREMIE) 

Η πρωτοβουλία JEREMIE στοχεύει να βελτιώσει την πρόσβαση των 

µικροµεσαίων και κοινωνικών επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση, και 

ειδικότερα σε πολύ µικρά δάνεια, σε επιχειρηµατικά κεφάλαια και σε 

άλλες µορφές καινοτόµου χρηµατοδότησης. 
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Για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, παρέχονται δάνεια µε 

µειωµένο επιτόκιο µέσω της Eurobankσε µικρές και κοινωνικές 

επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν µέχρι 50 άτοµα προσωπικό και έχουν 

ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10. Εκατ. Ευρώ. Ο 

επιχειρηµατίας που θα χρηµατοδοτηθεί µέσω του JEREMIE  θα 

καταβάλει επιτόκιο µόνο για το 50% του δανείου. 

Πρωτοβουλία Joint Action to Support Microfinance 

Institutions (JASMINE)  

Η Πρωτοβουλία JASMINE παρέχει τεχνική βοήθεια σε µη 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ώστε να µπορέσουν σε δεύτερο χρόνο να 

παρέχουν µικροπιστώσεις σε ενδιαφερόµενους. ΣτηνΕλλάδα ο φορέας 

που έχει επιλεγεί για τη δηµιουργία µη τραπεζικού φορέα 

µικροχρηµατοδότησης είναι το Κέντρο Επιχειρηµατικής και 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). 

 

 

Συνεταιριστικές Τράπεζες 

Στην Ευρώπη, έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικά πιστωτικά ιδρύµατα τα 

οποία χρηµατοδοτούν όχι µόνο µε βάση χρηµατοοικονοµικά κριτήρια, 
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αλλά και µε όρους προώθησης του συλλογικού συµφέροντος. Αυτά τα 

ιδρύµατα είναι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες οι οποίες παρέχουν 

χορηγήσεις κυρίως στα µέλη τους, τα οποία µπορεί να είναι φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα. ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα δεν υπάρχει αντίστοιχος 

φορέας στην Ελλάδα. 

Επιχειρηµατική Φιλανθρωπία (venturephilanthropy) 

Στα πλαίσια της επιχειρηµατικής φιλανθρωπίας µπορούµε να 

διακρίνουµε πρακτικές που εξετάζουν µόνο το κοινωνικό αντίκτυπο ενός 

εγχειρήµατος και αυτές που προσδοκούν και µια απόδοση από την 

επένδυση τους. Οι τρόποι µε τους οποίους ασκείται είναι: 

o Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 

o ∆άνειο 

o Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (αγοράζοντας συνήθως µερίδα) 

o Εγγυοδοσία 

Η επιχειρηµατική φιλανθρωπία εκτός από χρηµατική υποστήριξη µπορεί 

να παρέχει συµβουλές και εποπτεία για την ανάπτυξη της κοινωνικής 

επιχείρησης. Σύµφωνα µε έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επιχειρηµατικής Φιλανθρωπίας (2011), δεν έχουν διοχετευτεί κεφάλαια 

ούτε υπάρχουν µέλη σε ελληνικές κοινωνικές επιχειρήσεις. 
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————————————————————————————— 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις διαθέσιµες πηγές χρηµατοδότησης, 

εγχώριους και ευρωπαϊκούς, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι εν έτι 

2015 στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές ώστε να 

συνεισφέρουν πραγµατικά στην ίδρυση, υλοποίηση και λειτουργία µιας 

κοινωνικής επιχείρησης. Όπως προαναφέραµε, λόγω ύφεσης της 

οικονοµίας τα τελευταία χρόνια, ατελείωτης γραφειοκρατίας  και 

υπολειτουργίας του δηµοσίου τοµέα είναι πολύ δύσκολο ως ανέφικτο να 

στηριχθεί µια κοινωνική επιχείρηση από το ελληνικό κράτος. Στη δική 

µας περίπτωση µας στήριξε ο δήµος Αµπελοκήπων όπου υπαγόµαστε, 

αναγνώρισε το κοινωνικό µας σκοπό και από την πρώτη στιγµή που του 

παρουσιάσαµε το επιχειρηµατικό µας σχέδιο, όχι µόνο το ενέκρινε αλλά 

µας παραχώρησε ιδιωτικό του χώρο ώστε να αρχίσει η 

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» να λειτουργεί. Από την άλλη πλευρά, 

εξακολουθούσαµε να αναζητούµε ευρωπαϊκές πηγές χρηµατοδότησης για 

να πετύχουµε το στόχο µας. Παρακολουθήσαµε και µάθαµε τα πάντα 

σχετικά µε την Πρωτοβουλία JEREMIE. Μέσα από αυτό το πρόγραµµα, 

αφού παρουσιάσαµε το σχέδιο µας και την ιδέα µας στους αρµόδιους 

φορείς στήριξαν την ίδρυση του Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης µε 

την παροχή ενός δανείου ύψους 15.000€ µέσω της Eurobank. Μόνο το 

50% του δανείου θα έχει κυµαινόµενο επιτόκιο 7-9%. Ως εγγυητής µπήκε 

ο δήµος µας και η αποπληρωµή του θα ξεκινήσει 2 χρόνια µετά την 

καταβολή του. Όλα πλέον είναι ιδανικά ρυθµισµένα και σύντοµα το 

Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» θα λειτουργεί 

κανονικά.  
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Επίλογος 

 

Φτάνοντας στο τέλος της εργασίας και συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, 

το να ασχοληθεί κάποιος µε τη δηµιουργία µιας κοινωνικής επιχείρησης, 

εκτός από τα οικονοµικά οφέλη που έχει σε σχέση µε µια απλή 

επιχείρηση, αποσκοπεί στο συµφέρον του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου. Βάζει σε δεύτερη µοίρα δηλαδή το κέρδος και επικεντρώνεται 

στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων που ολοένα και 

αυξάνονται, ειδικά στην σηµερινή Ελλάδα της κρίσης και των 

προβληµάτων. Αν και στην Ελλάδα ο όρος Κοινωνική Επιχείρηση δεν 

είναι τόσο «διαδεδοµένος» και δεν προωθείται τόσο, όσο στις υπόλοιπες 

χώρες της ∆ύσης, παρόλα αυτά, όποια άτοµα έχουν πραγµατική διάθεση, 

θέληση και ενδιαφέρον µπορούν να το κάνουν. Γιατί στους δύσκολους 

καιρούς και γρήγορους ρυθµούς που ζούµε, όπου οι λέξεις όπως 

«λεφτά», «ευρώ», «κέρδος» κυριαρχούν, αν δράσουµε συλλογικά προς 

όφελος όλων, αυτό θα ωθήσει όλο και περισσότερους να κάνουν το ίδιο 

και έτσι το κέρδος δεν θα είναι µόνο χρήµατα αλλά µια καλύτερη 

κοινωνία µε ότι αυτό συνεπάγεται. 
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