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                             ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Η πτυχιακή µου αποτελεί την κορύφωση για την ολοκλήρωση των 

σπουδών µου στο Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου .Το θέµα είναι :Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ µε έδρα την 

πόλη µου τα Ιωάννινα. Επιτηρητής και υπεύθυνος για την εργασία 

αυτή είναι ο Κύριος Τσουραµάνης ,τον οποίο θα ήθελα να 

ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαµε ,και για τις 

συµβουλές που µου παρείχε, για  την συνεχή ενηµέρωση  και για τις 

τροποποιήσεις που έπρεπε να γίνουν. Το θέµα όπως αναφέραµε και 

πιο πάνω αποσκοπεί στο να δηµιουργήσουµε µια ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σύµφωνα µε την νοµοθεσία της 

Ελλάδος , βήµα-βήµα από την αρχή ,όπως αναφέρει και το 

σύγγραµµα που έχουµε σαν οδηγό για την πτυχιακή. Παρακάτω θα 

αναφερθούµε στο πρώτο κεφάλαιο για την ίδρυση της κοινωνικής 

επιχείρησης ,όπου θα υπάρξει αναφορά για την ιδρυτική οµάδα 

,όπως και για την οικονοµική δραστηριότητα. 

Στην συνέχεια του δεύτερου κεφαλαίου θα αναφερθούµε για τις 

διαδικασίες υλοποίησης της κοινωνικής επιχείρησης, πιο 

συγκεκριµένα για την νοµική µορφή, για την διαµόρφωση της 

επιχείρησης και για τα φορολογικά και ασφαλιστικά θέµατα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε για τις πηγές χρηµατοδότης οι 

οποίες χωρίζονται είτε σε δηµόσιες είτε Ευρωπαϊκές  

χρηµατοδοτήσεις…… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
  

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

Πριν ξεκινήσουµε χρήσιµο θα ήταν να αποσαφηνίσουµε κάποιες 

χρήσιµες έννοιες ,οι οποίες θα µας βοηθήσουν στο να κατανοήσουµε 

καλύτερα το θέµα µας και σε τι ακριβώς αναφερόµαστε …. 

 

Τι είναι η Κοινωνική Οικονοµία??? 
 

Για να περιγράψουµε τα βασικά σηµεία των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν4019/2011 θα πρέπει πρώτα να 

αναφερθούµε στην έννοια της Κοινωνικής Οικονοµίας .Θα 

µπορούσαµε να την χαρακτηρίσουµε ως το σύνολο των οικονοµικών 

επιχειρηµατικών ,παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ,οι 

οποίες αναλαµβάνονται από εταιρίες ,ή ενώσεις προσώπων των 

οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και 

εξυπηρέτησης γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων. 

•∆ίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των µελών 

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

•Έχουν αυτόνοµη διοίκηση ,δηλαδή αποφασίζουν αυτόνοµα για την 

λειτουργία. 

•Εφαρµόζουν δηµοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων µε βάση 

την αρχή <1 µέλος -1 ψήφος> ανεξάρτητα από την συνεισφορά του 

κάθε µέλους στο κεφάλαιο. 

•Κατά την διανοµή κερδών προβάδισµα έχουν τα µέλη και οι 

εργαζόµενοι/ες έναντι του κεφαλαίου. 
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Τι είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση??? 
 

 

   Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) είναι ένας 

νέος φορέας τη Κοινωνικής Οικονοµίας (Ν 4019/2011) όπως 

εµφανίστηκε .Στην ουσία 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 της προκύπτει από δράσεις που 

εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό και µόνο συµφέρον. Ενώ το 

κέρδος ,προκύπτει από έργο που εξυπηρετούν το κοινωνικό 

συµφέρον. 

 

 

 

Τι είναι ο 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 7 ακόλουθες αρχές , οι οποίες 

συµφωνήθηκαν από την ∆ιεθνή Συνεταιριστική Συµµαχία. 

• Εθελοντική και ανοιχτή συµµετοχή. Οι συνεταιρισµοί είναι 

εθελοντικές ενώσεις ,ανοιχτές σε όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι 

ικανά να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχθούν µε 

προθυµία τις ευθύνες ,χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις 
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•∆ηµοκρατικός έλεγχος από τα µέλη. Οι συνεταιρισµοί είναι 

δηµοκρατικές οργανώσεις που ελέγχονται από τα µέλη τους τα οποία 

συµµετέχουν ενεργά στην διαµόρφωση της στρατηγικής και στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων .Είτε εκλέγονται άντρες οι γυναίκες 

λογοδοτούν στα µέλη .Όλα τα µέλη έχουν ίσα δικαιώµατα (<< 1 µέλος 

– 1 ψήφος>>)   

•Οικονοµική συµµετοχή µελών. Τα µέλη συµµετέχουν ισότιµα και 

ελέγχουν δηµοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισµού. Τουλάχιστον 

µέρος του κεφαλαίου αποτελεί κοινή ιδιοκτησία του συνεταιρισµού .Τα 

µέλη λαµβάνουν συνήθως περιορισµένη η καθόλου απόδοση για το 

κεφάλαιο που καταβάλλουν ως προϋπόθεση για την εγγραφή τους 

(συνεταιριστική µερίδα). Όµως για την ωφέλεια των µελών ανάλογα 

µε τις συναλλαγές τους µε τον συνεταιρισµό  και για την υποστήριξη 

άλλων δραστηριοτήτων εγκρίνονται από τα µέλη. 

•Αυτονοµία και ανεξαρτησία. Οι συνεταιρισµοί είναι αυτόνοµες 

οργανώσεις αυτοβοήθειας οι οποίες ελέγχονται από τα µέλη τους .Σε 

περίπτωση που συνάψουν όµως συµφωνίες στις οποίες επεµβαίνουν 

και άλλοι φορείς για να αυξήσουν το κεφάλαιο τους από εξωτερικές 

πηγές ,το κάνουν µε τρόπο έτσι ώστε να µην χάσουν τον 

δηµοκρατικό έλεγχο των µελών και την αυτονοµία . 

•Εκπαίδευση και κατάρτιση και πληροφόρηση .Παρέχουν 

εκπαίδευση και κατάρτιση στα µέλη, στελέχη  ,εργαζόµενους 

,αντιπροσώπους , έτσι ώστε να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης .Επίσης ενηµερώνουν το εύρη 

 κοινό για την φύση και τα οφέλη του συνεργατισµού.   
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6.Συνεργασία µε άλλους συνεταιρισµούς. Οι συνεταιρισµοί 

υπηρετούν πιο καλά τα µέλη τους όταν συνεργάζονται µε άλλα 

περιφερικά και  τοπικά δίκτυα  

7.Ενδιαφέρον για την κοινότητα. Οι συνεταιρισµοί 

δραστηριοποιούνται µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη της κοινότητας 

,όπου οι στρατηγικές εγκρίνονται από τα µέλη τους.  

  

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
 

Η Ολοµέλεια της βουλής στης 20 Σεπτεµβρίου 2011 ψηφίζει το  

σχέδιο νόµου που αφορά στην νέα µορφή επιχείρησης στης 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Πιο ειδικά θεσπίζεται ως φορέας της Κοινωνικής 

Οικονοµίας ,µε µορφή αστικού συνεταιρισµού µε κοινωνικό σκοπό 

(και εµπορική ιδιότητα) .Τα µέλη µπορούν να είναι φυσικά είτε 

νοµικά πρόσωπα .Να συµµετέχουν σε αυτήν µε µια ψήφο 

,ανεξάρτητα από τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που 

διαθέτουν. Έτσι υπάρχει ισότιµη διοίκηση από τα µέλη και η 

λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους ,ενώ 

το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν µόνο το 

κοινωνικό συµφέρον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
   

Ι∆ΡΥΣΗ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

•Ι∆ΡΥΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 

 

   Ο βασικότερος συντελεστής παραγωγής σε µια κοινωνική 

επιχείρηση είναι το ανθρώπινο δυναµικό της .Είναι αρκετά σηµαντικό 

να γνωρίζουµε τι ακριβώς επιθυµούµε  και ποιοι είναι οι στόχοι µας .Η 

συγκρότηση της ιδρυτικής οµάδας έχει κοµβική σηµασία για την 

πορεία του όλου εγχειρήµατος .Σαφώς πρέπει να τονίσουµε ότι η 

κοινή ιδεολογία ή και η φιλία δεν είναι αρκετή για να φέρουµε εις 

πέρας τα σχέδια µας και να µπορέσουµε να πούµε ότι θα έχουµε µια 

σίγουρη επιτυχία. Αν και θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι απλά µια 

πολύ καλή αρχή. 

   Αρχικά να τονίσουµε ότι για την δηµιουργία µιας κοινωνικής 

επιχείρησης πρέπει να προϋποθέτει κατά το ελάχιστο από 5 µέλη. 

Είναι αρκετά σηµαντικό να έχουν κοινές  αξίες και πιστεύω ,κοινές 

προσδοκίες για το τι επιθυµεί ή το τι µπορεί να προσφέρει ο καθένας 

. Είναι προτιµότερο αυτές να διατυπωθούν εξ’αρχής για να 

µπορέσουµε από την αρχή να αντιµετωπίσουµε µε µεγαλύτερη 

ευκολία τυχόν προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν στο µέλλον 

.Όλα αυτά θα γίνουν µονό εάν συµφωνηθούν συλλογικά. 

   Σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε για την δέσµευση που υπάρχει στο 

πλαίσιο λειτουργίας µιας κοινωνικής επιχείρησης. Όλοι µας έχουµε 

στο µυαλό µας το γνωστό πλάνο ανταγωνισµού , ιεραρχίας κάτι που 

δεν ισχύει στην προκειµένη περίπτωση. Στόχος µας δεν είναι η 

επιτυχία και η καταξίωση ενός ατόµου εις βάρος άλλου. Σε µια 

κοινωνική επιχείρηση αυτά παύουν να υπάρχουν όλοι πρέπει να 
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δρουν συλλογικά αναλαµβάνοντας  όλοι ισότιµες ευθύνες. Είναι 

λοιπόν σηµαντικό να τεθούν από την αρχή οι βάσεις για µια 

συλλογική διαδικασία  αποφάσεων και εύρεση λύσεων. Η δέσµευση 

είναι πολύτιµη για τα ιδρυτικά µέλη κάτι σαν παρακαταθήκη. 

•Να τονίσουµε λοιπόν πως µια κοινωνική επιχείρηση απαιτεί ένα 

σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων ,γνώσεων και πολλές φορές τα 

µέλη έχουν τις κατάλληλες γνώσεις ή ικανότητες ,αλλά πολλές είναι οι 

φορές που υποτιµούν την οικονοµική διαχείριση ,την καθαριότητα 

,την συντήρηση χώρων και εξοπλισµού .Όταν λοιπόν η ιδρυτική 

οµάδα προχωρήσει στο επόµενο στάδιο πρέπει να κατανοµίσει τα 

καθήκοντα και πολλές φορές να αναθέτουν τα καθήκοντα σε 

εξωτερικούς συνεργάτες. 

•Σαφώς και η είσοδος νέων µελών είναι ένα σοβαρό ζήτηµα ,πρέπει  

λοιπόν να υπάρχουν συγκεκριµένα κριτήρια και συγκεκριµένη 

διαδικασία για τη είσοδο νέων µελών. Αρχικά θα πρέπει να τηρεί τις 

προϋποθέσεις των ιδρυτικών µελών και στην συνεχεία να 

συνεισφέρει ένα ισάξιο χρηµατικό κεφάλαιο ή µεγαλύτερο από το 

αρχικό µερίδιο ή σταδιακή αποπληρωµή 

•Η εµπλοκή άλλων εταίρων ή της τοπικής κοινότητας είναι σηµαντική, 

διότι διακρίνεται για την πολυεταιρικοτητά της. Είναι µια καλή άποψη 

να ακούει διάφορες γνώµες από ανθρώπους που απαρτίζονται για 

την σωστή λειτουργία ή σχετίζονται άµεσα (προµηθευτές πελάτες)  

Κλείνοντας αυτό το θέµα και ένα ακόµη που πρέπει να τονισθεί 

,διότι έχει σοβαρό ρόλο είναι ,οι διαφορετικές απόψεις να 

συζητιούνται και ποτέ να µην εµπλέκονται άτοµα στην κοινωνική 

µας επιχείρηση εάν δεν έχουν πραγµατικό ενδιαφέρον ,απλά µόνο 

και µόνο για να υπάρχει η κατάλληλη κάλυψη στον απαιτούµενο 
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αριθµό µελών, διότι µελλοντικά θα υπάρξει πρόβληµα. Στην 

κοινωνική επιχείρηση όλα τα µέλη σκέφτονται συλλογικά. 

    
 

  

2β)     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι η δηµιουργία µιας Κοινωνικής 

Επιχείρησης. Αφού λοιπόν όλοι γνωρίζουµε ότι ζούµε σε µια πολύ 

δύσκολη εποχή όπου η οικονοµία της χώρας αρχίζει να 

κατακερµατίζεται όλο ένα και πιο πολύ , οι άνθρωποι πλέον αρχίζουν 

να καταρρέουν, και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στις µικρότερες 

ηλικίες για τα παιδία της χώρας µας. Όσο η Ελλάδα βιώνει αυτές τις 

δύσκολες εποχές πρέπει όλοι να δουλέψουν σκληρά για να 

ανταπεξέλθουν στις καθηµερινές υποχρεώσεις µιας οικογενείας 

.Πολλές φορές και σχεδόν σε όλο τον εργατικό πληθυσµό τα ωράρια 

εργασίας ανεβαίνει ,ενώ ο µισθός βρίσκεται σε µια συνεχή κάθοδο. 

Εργαζόµενοι γονείς πρέπει να βρίσκονται για πολλές ώρες στην 

δουλεία τους για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην 

καθηµερινότητα. Το βασικό ερώτηµα είναι : τι γίνετε λοιπόν µε τα 

παιδία και πόσο µάλλον µικρότερης ηλικίας ???Τα οποία µε βάση το 

ωράριο εργασίας τον γονέων µένουν πολλές ώρες µόνα τους. Σαν 

κύριο αποτέλεσµα να περνούν την ώρα τους µε άσκοπα πράγµατα 

µη έχοντας κάποιον να τους υποδείξει τι είναι καλό για τα ίδια να 

κάνουν (πχ τα µαθήµατα τους ,ή διάφορες δραστηριότητες).. Όταν 

περνούν χρόνο µε τους παππούδες τους που πολλές φορές λόγο 

ηλικίας  δεν είναι σε θέση να τους προσφέρουν την κατάλληλη 

διαπαιδαγώγηση . Όταν µένουν σπίτι µε διαφορές νταντάδες  που 
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πολλές φορές δεν κάνουν σωστά την δουλεία τους. Ακόµη πολλές 

φορές και οι ίδιοι οι γονείς γυρνώντας σπίτι από την δουλεία τους 

φέρνουν την δουλεία στο σπίτι, έτσι λοιπόν βάζουν τα παΐδια 

µπροστά σε ένα <κουτί> ,να περάσουν την ώρα τους, έπειτα κάνουν 

τα µαθήµατα τους γρήγορα για να κερδίσουν χρόνο µε τους γονείς 

τους. Έτσι δεν λαµβάνουν την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση ,διότι δεν 

υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος από  τους γονείς χωρίς φυσικά να 

ευθύνονται… Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στο παιδί να ζητά µε άσχηµο 

τρόπο και κάποιες φορές ίσως και βίαιο την προσοχή των γονέων 

τους ακόµα και από αλλού. Πολλές φορές τα παιδία αντιµετωπίζουν 

µαθησιακές δυσκολίες ή αλλα προβλήµατα τα οποία  και οι γονείς δεν 

το γνωρίζουν µε αποτέλεσµα να αρχίσουν σιγα σιγα να 

αποστασιοποιούνται από την παρέα τους σαν δακτυλοδεικτούµενοι 

και στιγµατισµένοι για την διαφορετικοτητά τους από τους 

υπολοίπους .Αυτα τα παιδιά µεγαλώνοντας γίνονται βιαία ή 

αγοραφοβικά και η συνέχεια είναι να µπουν στην µοναδική επιλογή 

τους η θύτης η θύµα στον χώρο εκπαίδευση τους .  

      Σκοπός µου είναι η δηµιουργία µιας Κοινωνικής Επιχείρησης που 

να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες, που συνήθως µένουν ακάλυπτες 

η καλύπτονται πληµµελώς από τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τοµέα ή 

και το κράτος. Να βοηθήσουµε τις οικογένειες µε πραγµατική ανάγκη 

,να περνάνε τα παιδία τους ,τον χρόνο που οι γονείς τους θα λείπουν 

από το σπίτι ευχάριστα και δηµιουργικά. Να κάνουν τα µαθήµατα 

τους και να αντιµετωπίζουν έγκαιρα κάθε δυσκολία. 

      Εγώ λοιπόν πτυχιούχος παιδαγωγικού τµήµατος και άλλα 5 

άτοµα διαφορετικών σπουδών : (αναλυτικά) 

1ο  άτοµο =παιδαγωγός 
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2ο   άτοµο= παιδαγωγός 

3ο  άτοµο =εκπαιδευτικός για µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες  

4ο άτοµο= εργοθεραπεύτρια  

5ο άτοµο =λογοθεραπεύτρια  

6ο = ψυχολόγος  

Στο παρελθόν είχαµε ξανά συνεργαστεί σαν οµάδα και λειτουργήσαµε 

πολύ καλά , αποφασίσαµε µε την µάστιγα που επικρατεί γύρω µας να 

συνεργαστούµε για να βοηθήσουµε όσο µπορούµε σε αυτό το έργο. 

Όλοι µας είµαστε εδώ και 4 χρόνια στο ταµείο ανεργίας ΟΑΕ∆ 

,δουλεύαµε µε συµβάσεις κατά καιρούς. Κάποια από τα κίνητρα µας 

για την ίδρυση της κοινωνικής επιχείρησης πάνω στο οικονοµικό 

θέµα ήταν : 

•ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις εντάσσονται σε προγράµµατα 

στήριξης ΟΑΕ∆. 

•όποιος ιδρύει κάποια κοινωνική επιχείρηση και παίρνει ταυτόχρονα 

κάποιο επίδοµα πρόνοιας συνεχίζει να το παίρνει ταυτόχρονα µε την 

αµοιβή του. 

•εντάσσεται η λειτουργία τους σε άλλα συγχρηµατοδοτούµενα 

ευρωπαϊκά προγράµµατα 

•συµβάσεις µε την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικές επιχειρήσεις 

,πληρωµές ιδιωτών.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

        

 3α -ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

  

Η κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι µια καινοτόµος 

νοµική µορφή ιδιωτικής επιχείρησης που θεσµοθετήθηκε 

πρόσφατα στην Ελλάδα. Αρχικά να τονίσουµε πως υπάρχουν 3 

διαφορετικά είδη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ συµφωνά µε τον ισχύοντα νόµο 

4019/11 περί κοινωνικής  οικονοµίας : ένταξης ,φροντίδας και 

παραγωγικού σκοπού. Στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι µια 

µορφή αστικού συνεταιρισµού και αυτή η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ είναι 

κοινωνικής φροντίδας και ιδρύεται από τουλάχιστον  5 µέλη όπου 

βασικός σκοπός είναι να παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού 

προνοιακού χαρακτήρα οποίες απευθύνονται σε ειδικές οµάδες 

πληθυσµού ,όπως ηλικιωµένοι ,βρέφη και γενικότερα παιδία στην 

προκειµένη περίπτωση. Συνεταίρος σε µια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ µπορεί να 

είναι οποιοσδήποτε: άνεργος, επιχειρηµατίας, φοιτητής, 

συνταξιούχος, εργαζόµενος, δηµόσιος υπάλληλος κοκ. Η 

Ελληνική πολιτεία επιτρέπει στους κοινωνικούς επιχειρηµατίες να 

διανέµουν ένα ποσοστό των κερδών µε χαµηλή φορολογική 

κλίµακα και στους ίδιους αλλά και στους εργαζοµένους του . Το 

υπόλοιπο ποσοστό θα ξανά επενδυθεί αλλά αφορολόγητο. Από τα 

κέρδη το 5% διατίθεται για τον σχηµατισµό αποθεµατικού , εώς 

και 35% διανέµεται στους εργαζοµένους της επιχείρησης ως 

κίνητρο παραγωγικότητας σύµφωνα µε το καταστατικό και το 

60% τουλάχιστον διατίθεται για δραστηριότητες της επιχείρησης 

και νέες θέσεις εργασίας . 

Υπάρχουν 3 τύποι κοινωνικής επιχείρησης που θα αναλύσουµε: 



15 

 

•        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 συµφέρων. 

Η  κοινωνική και συνεταιριστική επιχείρηση για να 

αποκτήσει νοµική µορφή πρέπει πρώτα να ακολουθήσει τα 

εξής βήµατα: Ως προς τις διαδικασίες ίδρυσης είναι ίδιες και 

δεν αλλάζουν ανάλογα µε το είδος .Για να ιδρύσουν µια 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ θα πρέπει να ανατρέξουµε στην σελίδα του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(www.ypakp.gr) και συγκεκριµένα στον τοµέα κοινωνικής 

οικονοµίας. Εκεί θα βρούµε ένα πρότυπο καταστατικό , 

υπεύθυνη δήλωση άρθρο (8Ν.1599/1986) και την ειδική 

αίτηση. Αφού συµπληρώσουµε αυτά τα έγγραφα (υπεύθυνη 

δήλωση κάνει κάθε µέλος χωριστά) το καταθέτουµε στο 

Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας του Υπουργείου και 

περιµένουν το µέγιστο 15 ηµέρες µέχρι την οριστική 

απόφαση της έγκρισης. Μετά την οριστική έκκριση και εντός  

ενός µήνα θα πρέπει να πάµε στην Εφορία όπoυ ανήκει η 

έδρα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ για να κάνουµε της διαδικασία έναρξης 

.τα απαραίτητα χαρτιά ου θα πρέπει να καταθέσουµε στην 

∆.Ο.Υ είναι τα εξής : 

•Έναρξη Μεταβολής εργασιών Μη φυσικού προσώπου (M3)  

•∆ήλωση στοιχείων φορολογουµένου (Μ7) 

•∆ήλωση µελών µη φυσικού προσώπου (Μ8) ( σε περίπτωση που 

συµµετέχουν στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ νοµικά πρόσωπα)  

•Πρακτικό σύστασης της πρώτης ∆ιοικούσας επιτροπής. 
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•Έγκυρο και θεωρηµένο καταστατικό. 

•Βεβαίωση εγγραφής του Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας . 

•Μισθωτήριο παραχώρησης του χώρου έδρας της επιχείρησης. 

     Αφού γίνει και η έναρξη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στην εφορία το 

επόµενο βήµα είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της ίδρυσης 

πίσω στο Μητρώο  Κοινωνικής Οικονοµίας είναι ολοκλήρωση 

της διαδικασίας ίδρυσης πίσω στο Μητρώο Κοινωνικής 

Οικονοµίας .Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αυτήν την 

δεύτερη επίσκεψη στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας είναι : 

•Αίτηση πρόσθετων στοιχείων (υπάρχει στο site του Μητρώου 

Κοινωνικής Οικονοµίας) 

•Τα 3 βιβλία προς θεώρηση που περιγράφονται εντός 

καταστατικού . 

•Η έναρξης εφορίας . 

•Το πρακτικό της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. 

•Το πρακτικό συγκρότησης της πρώτης ∆ιοικούσης Επιτροπής και 

µετά από την δεύτερη επίσκεψη στο Μητρώο Κοινωνικής 

Οικονοµίας ,ολοκληρώνεται και η διαδικασία ίδρυσης της 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ . 
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3β - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ- 

 

Αρχικά να πούµε µε λίγα λόγια για το τι ακριβώς είναι το 

επιχειρηµατικό σχέδιο :το επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) 

αποτελεί τον λεπτοµερή σχεδιασµό µιας επιχειρηµατικής ιδέας και 

είναι µια απαραίτητη διαδικασίας που πρέπει να προηγείται της 

υλοποίησης της και της έναρξης των δραστηριοτήτων µιας νέας 

επιχείρησης. Σύµφωνα µε αυτό το σχέδιο µπορεί ο ίδιος ο 

επιχειρηµατίας να επαναξιολογήσει την ιδέα και να κατορθώσει έτσι 

ώστε να επιφέρει τις αναγκαίες βελτιώσεις έτσι ώστε να καταστεί 

υλοποιήσιµη . Πρέπει το σχέδιο να περιγράφει µε σαφήνεια την 

διοικητική οµάδα ,την στρατηγική της επιχείρησης ,τα απαραίτητα 

κεφάλαια έτσι ώστε αυτά να αντανακλούν τις ιδέες και τις επιδιώξεις 

της επιχείρησης µε τον πιο σαφή τρόπο. Συνεπώς να είναι : 

•Σαφές και κατανοητό. 

•Σύντοµο και περιεκτικό. 

•Ευπαρουσίαστο και χωρίς λάθη. 

•Αληθινό και ακριβές ως προς τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. 

•Εφικτό και ρεαλιστικό ως προς τους στόχους που θέτει. 

•Με συγκεκριµένους χρονικούς ορίζοντες. 

Επίσης µπορεί να µας εξυπηρετήσει στο , να κάνουµε προβλέψεις 

αναφορικά µε την πορεία  της κοινωνικής µας επιχείρησης. 

Αποτελεί οδικό χάρτη, ώστε να γνωρίζουµε πως θα κινηθούµε µε 

βάση τις τωρινές συνθήκες. Μπορούµε να το παρουσιάσουµε σε 
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µελλοντικούς επενδυτές/χρηµατοδότες σε περίπτωση 

χρηµατοδοτήσεων. 

 

 

Ας µιλήσουµε και ας εµβαθύνουµε το επιχειρηµατικό 

σχέδιο(κάποιες κατηγορίες) ταυτότητα ,αποστολή και στόχοι, 

πληροφορίες για τα µέλη ,πληροφορίες για τις υπηρεσίες 

µας, λεπτοµέρειες για τον τρόπο λειτουργίας ,στρατηγικές 

προώθησης.  

•ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Εγώ και οι 5 συνάδελφοι – συνάνθρωποι µου αποφασίσαµε να 

ιδρύσουµε την δική µας Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, ως 

απώτερο σκοπό µας να βοηθήσουµε στην σωστή εκπαίδευση ,στον 

τρόπο συµπεριφοράς ,στην έγκυρη διάγνωση προβληµάτων των 

παιδειών στην σχολική τους σταδιοδροµία. Στην συγκεκριµένη 

περίπτωση είναι µια Κοινωνική Επιχείρηση φροντίδας παιδιών µε 

έδρα τα Ιωάννινα. Με ονοµασία (Η ΕΛΠΙ∆Α). 

•ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Η κοινωνία µας σήµερα µας αναγκάζει να περνάµε πολλές ώρες στο 

χώρο εργασίας για να µπορούµε να ανταπεξέλθουµε στις 

καθηµερινές µας δραστηριότητες ,µε αποτέλεσµα να µην έχουµε τον 

χρόνο να ασχοληθούµε µε τα παιδία µας όσο πρέπει και όσο χρόνο 

χρειάζονται. Είτε µε το διάβασµα τους ,είτε να µην λαµβάνουν την 

σωστή διαπαιδαγώγηση που πρέπει, µε αποτέλεσµα το παιδί να 

αντιµετωπίζει δυσκολίες είτε σοβαρά προβλήµατα στην σχολική του 

σταδιοδροµία. Οι γονείς να µην αντιληφθούν άµεσα το πρόβληµα και 

να γίνει πιο δύσκολη η αντιµετώπιση του ή άλλοτε να επηρεάσει 
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ακόµη και το ίδιο το παιδί σε ψυχολογικό επίπεδο η ακόµη και σε πιο 

προχωρηµένα στάδια. Οι στόχοι µας είναι :η διάγνωση προβληµάτων 

στον λόγο, στην ανάγνωση και η έγκυρη αντιµετώπιση .Η σωστή 

µελέτη µαθηµάτων  και η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών εάν 

χρειάζεται και η αντίστοιχη λύση. Επίσης ο χρόνος που περνάνε τα 

παιδία στο κέντρο να περνάει ευχάριστα και µε άλλες ασχολίες εάν 

χρειαστεί.  

•ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Είµαστε 6 άτοµα που απαρτίζουµε την οµάδα  

1ο παιδαγωγός :Χριστίνα Νίκου  

2ο παιδαγωγός :Mάνθος Χρήσου 

3ο εκπαιδευτικός µε διατριβή στις µαθησιακές δυσκολίες: Μαρίνα 

Θωµά 

4ο εργοθεραπεύτρια :Αγγέλη Λαµπρινή 

5ο λογοθεραπεύτρια :Μαρία Αγγέλη 

6ο ψυχολόγος : Αλέκα Αγγέλη  

Εκτός όµως από εµάς την βασική οµάδα στην Κοινωνική 

Επιχείρηση φροντίδας παιδιών θα προστεθούν και 3 εργαζόµενοι 

για την λογιστική παρακολούθηση ,για την καθαριότητα του κτιρίου 

,και για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση. 

 

 

•ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ. 

Στόχος µας είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα παρέχουµε: 

•Μελέτη µαθηµάτων καθηµερινά 

2)Εύρεση και αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών. 
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3) εργοθεραπεία. 

4) Λογοθεραπεία. 

5) Αντιµετώπιση πιθανόν ψυχολογικών προβληµάτων. 

6) Σωστή συµπεριφορά στο σχολείο και πως θα 

συµπεριφέρονται σε τυχόν προβλήµατα που θα βρεθούν 

αντιµέτωποι. 

7)Και τον ελεύθερο χρόνο µε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. 

Η επιχείρηση θα λειτουργεί καθηµερινά (έκτος Κυριακές και 

αργίες) από τις 2 το µεσηµέρι έως 10 το βράδυ και κατόπιν 

συνεννόησης µε τους γονείς για το ωράριο εργασίας τους .Οι 

τιµές θα είναι 100ευρό το µήνα ,έκτος οικογενειών µε χαµηλό 

εισόδηµα που θα είναι 70ευρό το µήνα. 

  

5.ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Μας προσφέρεται λοιπόν ένα κτήριο στο κέντρο των Ιωαννίνων 270 

τ.µ στην οδό ∆ωδώνης 16 ,όπου παλαιότερα υπήρχαν φροντιστήρια 

,οπότε είναι ήδη διαµορφωµένα όπως ακριβώς τα χρειαζόµαστε 

,εκτός βέβαια κάποιων αλλαγών που θα κάνουµε στο χώρο που 

χρειάζονται τα παιδία για τα διαλλείµατα και για κάποιες από της 

δραστηριότητες τους ανάλογα µε την ηλικία. 

Λόγου κεντρικής περιοχής  είναι εύκολα προσβάσιµο και κοντά 

υπάρχει στάση αστικών λεωφορείων και χώρος στάθµευσης .Από την 

άλλη ήδη προϋπάρχει µπάρα για ΑΜΕΑ για κάθε περίπτωση. Τον 

εξοπλισµό (συσκευές ,µηχανήµατα ,Η/Υ ,θα αγορασθούν από εµάς 

είτε καινούργια είτε κάποια µεταχειρισµένα που θα ελεγχθούν από 

ειδικούς ). Επίσης  ( ∆ΕΗ , ∆ΕΥΑΙ ,τηλέφωνο θα πληρώνονται 

αποκλειστικά από εµάς ) 
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6.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ. 

Αρχικά θα ξεκινήσουµε µε τα φυλλάδια και τις αφίσες οι οποίες θα 

τοιχοκολληθούν σε σχολεία (γιατί υπάρχουν πολλά παιδία τα οποία 

µπορούν να το δουν ),όπως και σε παιδότοπους, σε χώρους 

εργασίας (όπου υπάρχουν εργαζόµενοι γονείς),σε φροντιστήρια ,σε 

τοίχους σε κεντρικούς δρόµους .Επίσης θα το καταχωρήσουµε σε 

ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης ,όπως και σε site γονέων. Από την 

άλλη επαγγελµατικές κάρτες  και θα καταχωρηθούν σε 

επαγγελµατικούς οδηγούς(αφού όµως ξεκινήσει η λειτουργία της 

επιχείρησης) 

3γ    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που κάναµε στο τµήµα 

Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας στο Υπουργείο Εργασίας ,το αίτηµα 

πλέον αφού έχει εγκριθεί και πλέον µας επιτρέπεται να συνεχίσουµε 

τις διαδικασίες . 

Άρα µπορούµε πλέον να µιλήσουµε για δύο κύρια θέµατα, τα 

ασφαλιστικά και τα φορολογικά θέµατα .Στην συνέχεια θα 

αναφερθούµε στις βασικές υποχρεώσεις της Κοινωνικής 

Συνεταιριστικής Επιχείρησης ως προς την έναρξη στην εφορία .τις 

υποχρεώσεις της ,την τήρηση βιβλίων και στοιχείων και τις 

φορολογικές και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις ως προς ρους 

εργαζοµένους της επιχείρησης. 

Για την έναρξη δραστηριότητας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής µας 

Επιχείρησης µε την ονοµασία Η ΕΛΠΙ∆Α θα καταθέσουµε στην 

εφορία : 
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•Επικυρωµένα αντίγραφα αστυνοµικής ταυτότητας όλων των µελών. 

•Φυσική παρουσία προέδρου της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

•Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από την ∆ΟΥ (και στην 

συγκεκριµένη περίπτωση που είναι δωρεά υπεύθυνη δήλωση του 

παραχωρητηρίου) . 

•Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σύµφωνα µε την οποία 

αναστέλλεται η υποχρέωση ασφάλισης των µελών της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

•Αριθµός µητρώου Κοινωνικής Επιχείρησης. 

•∆ήλωση  έναρξης εργασιών µη φυσικού προσώπου και δήλωση 

σχέσεων φορολογουµένου. 

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

Ας µιλήσουµε για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων .Το κέντρο 

φροντίδας παιδιών είναι µια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

όπου εντάσσεται στην κατηγορία βιβλίων ανάλογα µε το ύψος των 

ακαθάριστων εσόδων ,δηλαδή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας µέχρι 

ποσού (1.500.000ευρό) και Γ’ κατηγορίας για έσοδα άνω των 

1.500.000ευρό . 

Συνεπώς στην περίπτωση µας κατατασσόµαστε στην Β’ κατηγορία 

.Έτσι για την πρώτη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων απαιτούνται  

: 

•Έντυπο Β1/ taxis. 

•∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας του διαχειριστή εταίρου/προέδρου 

της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

•Βεβαίωση από τα αρµόδια τµήµατα ΦΠΑ και εισοδήµατος ότι έχουν 

υποβληθεί κανονικά οι δηλώσεις απόδοσης οποιοσδήποτε 
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υποχρέωσης. Εάν συµµετέχει ως µέλος άλλο νοµικό πρόσωπο ,τότε 

έχει και αύτο τις παραπάνω υποχρεώσεις. 

•Βεβαίωση από ΙΚΑ ότι δεν απασχολούν προσωπικό. 

•Εγκύκλιος απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ.  

 

Τωρα ας αναφερθούµε για τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ θέµατα.Η εγκύκλιος 

49/2012 ανακαλεί την προηγούµενη και ορίζει ρητά ότι τα µέλη εταίροι 

της ΚΟΙΝΣΕΠ µε µόνη ιδιότητα του µέλους,απαλλάσονται από κάθε 

ασφαλιστική υποχρέωση ,ενώ για τα µέλη εταίρους που είναι 

εργαζόµενοι προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτηµένης 

εργασίας. Η συµµετοχή µε την ιδιότητα του µέλους της ΚΟΙΝΣΕΠ δεν 

θέτει ασυµβίβαστο µε την άσκηση άλλης επαγγελµατικής 

δραστηριότητας από τα µέλη ή δεν επηρεάζει την ιδιότητα τους ως 

ανέργων ακόµη και επιδοτούµενων από το κράτος. Επίσης σύµφωνα 

µε το άρθρο 4Ν 4019/2011 επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών από τα 

µέλη χωρίς αυτά να βρίσκονται σε εργασιακή σχέση µε την 

επιχείρηση. Όπως στην παράγραφο 2 άρθρο 10 του Ν 4110/2013  

καταργείται η απαλλαγή των ΚΟΙΝΣΕΠ από την φορολογία επί 

ποσοστού των κερδών. 

Έτσι λοιπόν µε βάση του νέου αυτού νόµου η ΚΟΙΝΣΕΠ 

φορολογούνται για τα συνολικά κέρδη τους χωρίς καµία απαλλαγή 

,οπότε κατά την διανοµή των κερδών στους εργαζοµένους γίνεται η 

παρακράτηση φόρων όπως γίνετε και για τα νοµικά πρόσωπα .Τα 

κέρδη τους διανέµονται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης στους 

εργαζοµένους της, προστίθενται στον µισθό τους και φορολογούνται 

στο σύνολο. Συνεπώς εµείς σαν µέλη δεν έχουµε κάποια ασφαλιστική 

υποχρέωση. Να τονισθεί βέβαια πως εάν οι εργαζόµενοι µας ανήκουν 
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στις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή 

επιδόµατα επανένταξης ,δηλαδή συνεχίζουν να εισπράττουν τις 

παροχές αυτές ταυτόχρονα µε την αµοιβή τους. 
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               Κεφάλαιο 4ο:Πηγές Χρηµατοδότησης 

 

Στην συνέχεια λοιπόν όσο αφορά τις πηγές χρηµατοδότησης αξίζει να 

τονισθούν τα εξής προβλήµατα ,διότι ως άπειροι στον χώρο της 

κοινωνικής οικονοµίας ψάξαµε να βρούµε για πηγές η προγράµµατα 

που να µπορούν να µας χρηµατοδοτήσουν. Έτσι λοιπόν µιλήσαµε µε 

τον λογιστή µας και µας είπε να απευθυνθούµε στο Υπουργείο 

εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας στην Υπηρεσία 

Κοινωνικής ένταξης και Κοινωνικής Οικονοµίας και στην Ελληνική 

εταιρία ∆ιοίκησης και Επιχειρήσεων, η οποία υποστηρίζει τις 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 

Έτσι λοιπόν έγινε αντιληπτό ότι οι χρηµατοδοτήσεις στην Ελλάδα για 

τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, και επίσης 

σε µια περίοδο αλλαγών. Λόγω γραφειοκρατίας και δυσλειτουργίας 

της δηµόσιας οικονοµίας η αναζήτηση για πηγές χρηµατοδότησης 

από εκεί έχουν µειωθεί ,έτσι όλο το βάρος έπεσε σε ιδιωτικές πηγές... 

Παρακάτω θα αναφερθούµε σε ∆ηµόσιες και Ευρωπαϊκές πηγές 

χρηµατοδότησης. 
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             4α ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

 

 

 

•Πρακτική άσκηση µέχρι 2 µελών ΚΟΙΝΣΕΠ µε κάλυψη εξόδων για 

οδοιπορικά και διαµονή από το πρόγραµµα ERASMUS και επιπλέον 

καταβολή υποτροφίας 3.000 ευρώ για πρακτική άσκηση 3 µηνών ανά 

µέλος – επιχειρηµατία. 

•Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των νεοσύστατων ή των υπό 

ίδρυση  ΚΟΙΝΣΕΠ µέσω της χρηµατοδότησης για αγορά εταιρικών 

µεριδίων από ενδιαφερόµενα µέλη α) 5.000 ευρώ για δικαιούχο ΑµεΑ 
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β)4.000 ευρώ για δικαιούχο από ευάλωτες οµάδες πληθυσµού γ) 

3.000 ευρώ για δικαιούχο από ειδικές οµάδες πληθυσµού. 

•Επιχορήγηση νεοπροσλαµβανόµενων σε ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι έχουν 

εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας και έχουν κλείσει την 

πρώτη διαχειριστική χρήση . Το ύψος χρηµατοδότησης είναι 5.000 

ευρώ για δικαιούχο ΑµεΑ ,4.000 ευρώ για δικαιούχο από ευάλωτες 

οµάδες ,3.000 ευρώ για δικαιούχο από ειδικές οµάδες. 

•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. 

Από την άλλη µπορούν να υπογραφούν και δηµόσιες συµβάσεις . 
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4β ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

 

 

 

Συγκριτικά  µε τις 

∆ηµόσιες πηγές στην Ελλάδα οι Ευρωπαϊκές πηγές είναι πιο 

ολοκληρωµένες. Στην συνέχεια θα δούµε κάποιες πηγές 

χρηµατοδότησης και ποία είναι η πιο κατάλληλη για την δική µας 

Κοινωνική Επιχείρηση την <<ΤΗΝ ΕΛΠΙ∆Α>> 

Τα Ευρωπαϊκά ταµεία Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας ως 

οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων που χρηµατοδοτούν ένα 

σηµαντικό ποσοστό του κεφαλαίου τους σε επιχειρήσεις κοινωνικού 

σκοπού. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EUROPEAN EMPLOYMENT AND SOCIAL 

INNOVATION-EaSI)  
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Tα προγράµµατα  EaSI θα στηρίξουν µέλη για να υλοποιήσουν 

µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της απασχόλησης και της κοινωνικής 

πολιτικής σε ευρωπαϊκό ,εθνικό ,περιφερειακό  επίπεδο για να γίνει η 

αναγνώριση ανταλλαγών καλών πρακτικών .Στο πλαίσιο εντάσσεται 

η στήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων για την απασχόληση νέων 

25.000 ευρώ για την ανάπτυξη ,εδραίωση και την επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους. 
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ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ (SOCIAL 

IMPACT ACCELERATOR) 

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 που θα χρηµατοδοτήσει τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ PROGRESS 

Εδώ χρηµατοδοτούνται φορείς ώστε να αυξήσουν µε την σειρά τους 

τη δυνατότητα παροχής  µικροχρηµατοδοτήσεων και εγγυήσεων σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις .Οπού τις ονοµάζουµε σαν µικροδάνεια  

όπου δίνονται σε άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά 

εργασίας, προκειµένου να δηµιουργήσουν τη δική τους κοινωνική 

επιχείρηση. 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (JOINT 

EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM 

ENTERPRISES-JEREMIE) 
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Η Πρωτοβουλία JEREMIE στοχεύει να βελτιώσει την πρόσβαση των 

µικροµεσαίων κοινωνικών επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση. 

Για την Ελλάδα στο πλαίσιο πρωτοβουλίας ,παρέχονται δάνεια µε 

µειωµένο επιτόκιο µέσω της  EUROBANK σε µικρές και κοινωνικές 

επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν µέχρι 50 άτοµα και έχουν ετήσιο 

κύκλο που δεν ξεπερνά τ α10 ΕΚ. Ευρώ. Ο επιχειρηµατίας που θα 

χρηµατοδοτηθεί µέσω αυτού του προγράµµατος θα καταβάλει 

επιτόκιο µόνο για το 50% του δανείου. 

 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JOINT ACTION TO SYPPORT 

MICROFINANCE INSTITUTIONS JASMINE. 

Εδώ παρέχει τεχνική βοήθεια σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ,ώστε 

να µπορέσουν να παρέχουν κάποιες µικροπιστώσεις σε 

ενδιαφερόµενους. Στην Ελλάδα ο φορέας που έχει επιλεγεί είναι το 

Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης. 

 

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Στην Ευρώπη έχουν εναλλακτικά πιστωτικά ιδρύµατα οποία 

χρηµατοδοτούν όχι µόνο µε βάση τα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια 

αλλά και µε όρους προώθησης του συλλογικού συµφέροντος, αυτές 

είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες οι οποίες παρέχουν χορηγήσεις 

κυρίως στα µέλη τους ,τα οποία µπορεί να είναι είτε φυσικά είτε 

νοµικά. Όµως σήµερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αντίστοιχο στην 

Ελλάδα. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 

Πρόκειται για την εφαρµογή  ιδιωτικών στρατηγικών στον τοµέα των 

κοινωνικών δράσεων .Ο τρόπος βοήθειας που προσφέρουν είναι :µη 

επιστρεπτέας επιχορήγησης, δάνειο, αγορές µεριδίου της 

επιχείρησης και εγγυοδοσία. Παροχές τις είναι και οι συµβουλές 

,εποπτεία για να αναπτυχθεί καλύτερα η επιχείρηση. 

 

 

 

 

 

Συνεπώς αφού γνωρίζουµε ακριβώς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο έχει κάποιους θεµατικούς στόχους και εµείς έχουµε ήδη 

εξασφαλίσει τους 2 οι οποίοι είναι 1) Η επένδυση στην εκπαίδευση 

,την κατάρτιση και την επαγγελµατική κατάρτιση για την απόκτηση 

δεξιοτήτων και τη δια βίου µάθηση. 2) Προώθηση της Κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων... Μπορούµε να 

πούµε ότι η Επιχείρηση µας πλήρη κάποιες προδιαγραφές σε αυτά 

που ζητούν. Όµως ας µην ξεχνάµε ότι όλες αυτές οι χρηµατοδοτήσεις 

είναι δύσκολο να καλυφτούν όλες από την χώρα µας ,διότι οι καιροί 

είναι δύσκολοι και η οικονοµική κρίση φέρνει σε ακόµη πιο δύσκολη 

θέση αυτές τις χρηµατοδοτήσεις...Όµως εµείς καταθέσαµε την ιδέα 

της Κοινωνικής Επιχείρησης στους αρµοδίους της πόλης µας και την 

θεώρησαν πολύ καλή .Καθώς βοηθάµε άµεσα τα νέα παιδιά να 
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ενταχθούν µε σωστές βάσεις στην κοινωνία µε µορφωτικό επίπεδο. 

Αποφάσισαν να µας παραχωρήσουν το κτήριο και να µας 

χρηµατοδοτήσουν ...Εµείς όµως δεν θα σταµατήσουµε στην 

αναζήτηση για νέα προγράµµατα που θα µας βοηθήσουν να 

υλοποιήσουµε καλύτερα το έργο µας για αυτή την πόλη. 
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                                ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 
Φτάνοντας λοιπόν στα τέλος αυτής της εργασίας αξίζει να τονισθεί ότι 

κάνοντας κάποιος µια τέτοια εργασία γνωρίζει ότι η δηµιουργία µιας 

κοινωνικής επιχείρησης δεν αποσκοπεί στο οικονοµικό συµφέρον, 

αλλά στο κοινωνικό έργο που αναλαµβάνει κανείς είτε για την πόλη 

του είτε για το χωρίο του...Το κοινωνικό έργο είναι πολύ σηµαντικό 

,να έχεις την θέληση να βοηθάς και να προσφέρεις πράγµατα για 

τους νέους που αργότερα και αυτοί µε την σειρά τους θα βοηθήσουν 

και αυτοί οι ίδιοι για την πόλη....Στην εποχή µας τα πράγµατα είναι 

πολύ δύσκολα και αν δεν βοηθήσουµε πρώτα εµάς δεν θα το κάνει 

κανείς άλλος...Στόχος µας ένα καλύτερο αύριο γεµάτο όνειρα… 
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                                 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

•Α∆ΑΜ ΣΟΦΙΑ(2014) Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

έκδοση -Θεσσαλονίκη :Ί∆ΡΥΜΑ ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

 
 

http://koinsep.org 

 

http://www.social-economy.com/koinsep.html 

 

http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_el.htm 

 

http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulation 

 

http://www.taxheaven.g 

 

http://www.akmon.edu.gr/enimerosi/xrisima/koinoniki-oikonomia/45-idrisi-koinsep 

 

http://koinsep.org/tag/%CE%BF%CE%B1%CE%B5%CE%B4/ 

 

http://epixeireite.duth.gr/?q=node/1789#.V1KioPmLTIU 

 

http://socialactivism.gr/index.php/koinoniki-oikonomia/800-paradeigmata-epityximenon-

koinonikon-epixeirise 
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