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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η ανεργία και η έντονη κοινωνική ανισότητα που επέφεραν οι κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις, έφερε την ανάγκη για δημιουργία ενός καινοτόμου τομέα της 

οικονομίας. Ο επονομαζόμενος τρίτος τομέας. 

Στον τρίτο τομέα υπάγονται οι κοινωνικές συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις. Είναι αστικοί συνεταιρισμοί που διαθέτουν εκ νέου εμπορική ιδιότητα 

και έχουν να προάγουν το κοινωνικό όφελος. 

Δημιουργήθηκαν κατά τον 19ο αι.  για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών των 

αδυνάτων της κοινωνίας .Στην Ελλάδα έκανε την εμφάνιση της με την ψήφιση  του 

Νόμου 4019/2011 ΦΕΚ Α 216. 

Ωστόσο η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα παραμένει ελλιπής και αντιμετωπίζει 

σοβαρά ζητήματα καθώς ήδη προαναγγέλλονται αλλαγές στη νομοθεσία. Στη 

συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η απεικόνιση μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  «ΕΠΙΧΕΙΡΩ» 

παραγωγικού και συλλογικού σκοπού στην περιοχή της Νέας Μάκρης. 

Η επιλογή μιας τέτοιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. , που έχει σκοπό την ανακύκλωση, έγινε διότι σε 

περιόδους κρίσης όπως σήμερα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές μορφές 

οικονομίας όπως η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία που έχει στόχο το 

συλλογικό συμφέρον και μπορεί να αποφέρει  λύσεις σε προβλήματα ευάλωτων 

ομάδων. 

Επιπρόσθετα η συγκεκριμένη επιχείρηση αναφέρεται σε ένα θέμα αρκετά σημαντικό 

που αφορά όλους και προσπαθεί να μειώσει το πρόβλημα των απορριμμάτων . 

Η εργασία διακρίνεται σε τρία μέρη. 

Στο πρώτο μέρος ορίζεται η έννοιας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και 

της Κοιν.Σ.Επ. . 

Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά της επιχείρησης μας «ΕΠΙΧΕΙΡΩ»  καθώς και 

του σκοπού και των στόχων της. 

Στο τρίτο μέρος αναλύεται το επιχειρηματικό σχέδιο και η σύσταση της επιχείρησης. 
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ΜΕΡΟΣ 1Ο  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο    

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 

 

Ένας τρίτος τομέας άρχισε να αναδύεται ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά ,ο 

επονομαζόμενος τομέας της κοινωνικής οικονομίας. 

Η πρώτη κοινωνική οικονομία κάνει την εμφάνιση της τον 19ο αιώνα στις 

αναπτυγμένες οικονομικά χώρες με την μορφή συνεταιριστικών επιχειρήσεων ,που 

λειτουργούν με τη νομική μορφή του συνεταιρισμού ή της αστικής μη κερδοσκοπικής 

εταιρίας . 

Η αύξηση της ανεργίας είχε ως απόρροια της εμφάνισης αυτών των καινοτόμων 

κοινωνικών επιχειρήσεων , με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και την κάλυψη νέων αναγκών εφόσον το κράτος αδυνατούσε να 

σχεδιάσει μια αποτελεσματική πολιτική. 

Η άνοδος της οικονομίας της αλληλεγγύης ξεκίνησε με την συνεχόμενη κρίση του 

κράτους πρόνοιας και είχαν ως στόχο την τοπική ανάπτυξη ,την επανενσωμάτωση 

χρόνια ανέργων και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι 

επεκτάθηκε και σε νέα πεδία όπως η περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων 

,αναδόμηση προβληματικών συνοικιών, βοήθεια ηλικιωμένων ατόμων και ΑΜΕΑ 

καθώς και επαγγελματική ενσωμάτωση ατόμων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Η 

κοινωνική οικονομία προσδοκούσε στη δημιουργία ανώτερης δυνατότητας από 

εκείνη του κράτους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών γενικού οφέλους με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. 

Σύμφωνα με την ΟΚΕ ,δεν έχει καθοριστεί ποιος είναι ο ρόλος των κοινωνικών 

επιχειρήσεων  και ποια η αποτελεσματικότητα τους και γι αυτόν τον λόγο δέχεται 

πολλαπλές εντάσεις τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. 

Πάραυτα δεν υπάρχει κάποιος καθολικά αποδεκτός ορισμός της κοινωνικής 

οικονομίας. Οι περισσότερες επιστημονικές εργασίες και μελέτες διεθνώς, 

αναφέρονται σε τρεις ορισμούς που που αντιστοιχούν σε τρείς κύριες κατηγορίες 

οργανισμών. 

Η προσέγγιση αυτή αναφέρεται και ως «θεσμική –νομική» η οποία συνδυάζεται με 

την λεγόμενη «κανονιστική» ή «ηθικολογική» προσέγγιση ενισχύοντας τα κοινά 

χαρακτηριστικά των διαφόρων προσεγγίσεων.  

 



- 5 - 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

Κοιν.Σ.Επ.  
 

Για να καθορίσουμε τα βασικά στοιχεία των Κοιν.Σ.Επ.  θα πρέπει να ορίσουμε τι 

είναι ο συνεταιρισμός. Σύμφωνα με την διεθνή συνεταιριστική συμμαχία είναι μια 

«αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται για την αντιμετώπιση των κοινών 

αναγκών και επιδιώξεων τους διαμέσου μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά 

διοικούμενης επιχείρησης ορισμός δόθηκε στο παγκόσμιο συνέδριο συνεταιριστικών 

οργανώσεων στο Μάντσεστερ της Αγγλίας το 1995 και αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα. 

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

προαναφερθείσας Κοινωνικής Οικονομίας και εμφανίσθηκε με τον πρόσφατο 

Ν.4019/2011. Στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και 

διαθέτει εκ του  

νόμου την εμπορική ιδιότητα. 

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

α) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης», οι οποίες αφορούν στην 

ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες 

Ομάδες Πληθυσμού δηλαδή τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους 

στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή 

λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές 

ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες 

άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. Ποσοστό 

40% κατ' ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά 

στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. 

β) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας», οι οποίες 

αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού 

προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, 

τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. 

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, 

οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, 

εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση 

παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και 
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συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της 

κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

«ΕΠΙΧΕΙΡΩ»  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  ΜΑΣ 

Η συγκεκριμένη Κοιν.Σ.Επ.  είναι συλλογικού και παραγωγικού σκοπού και 

ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης απόβλητων και ανακυκλώσιμων 

υλικών. Απευθύνεται προς όλες τις ηλικίες εφόσον είναι ένα θέμα που αφορά όλους 

τους ανθρώπους. 

Τα απόβλητα και τα ανακυκλώσιμα υλικά προέρχονται είτε από επιχειρήσεις (τα 

οποία είναι τοξικά απόβλητα και άκρως επικίνδυνα για τον άνθρωπο),είτε από την 

οικεία ,είτε από τους κατοίκους. 

Για να αναλάβει μια επιχείρηση την διαχείριση των απόβλητων της  ή κάποιας άλλης 

επιχείρησης απαιτούνται οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που αναφέρονται στη 

συλλογή ,μεταφορά ,προσωρινής αποθήκευσης και τελικής  διάθεσης των ποσοτήτων 

που διαχειρίζονται. 

Η επιχείρηση παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς και ιδιώτες 

που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της ανακύκλωσης. Στοχεύει στην 

αειφόρο ανάπτυξη του δήμου Νέας Μάκρης μέσω την ενεργή συμμετοχή  των 

κατοίκων της. 

Ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας έχει την διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών τα 

οποία συγκεντρώνονται στον αποθηκευτικό χώρο της Κοιν.Σ.Επ.  μέσω τον 

φορτηγών της επιχείρησης. Αυτά τα υλικά συγκεντρώνονται από τους εργάτες και 

τους εθελοντές του δήμου .Μετά ξεκινάει η διαδικασία συμπύκνωσης των υλικών με 

ειδικά μηχανήματα που διαχειρίζονται εξειδικευμένοι μηχανικοί. 

Ο ρόλος της ανακύκλωσης είναι πολύ σημαντικός ειδικά για την υγεία του 

περιβάλλοντος , για αυτό η Κοιν.Σ.Επ.  διοργανώνει επισκέψεις και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για σχολεία και επιχειρήσεις.  

Εκτός από αυτή τη σημαντική λειτουργία η Κοιν.Σ.Επ.  ανοίγει και άλλους δρόμους 

ανάπτυξης .Δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας που καλύφθηκαν από χρόνια 

ανέργους της περιοχής ,από ΑΜΕΑ και άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Από 58 %(2007) σε 86 %  το 2014 αυξήθηκε το ποσοστό των Ελλήνων που 

ανακυκλώνει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, σύμφωνα με νέα έρευνα της Public 

issue για την ανακύκλωση ,στο πλαίσιο προγράμματος του WWF Ελλάς .Οι πολίτες 

φαίνεται πως βελτιώνονται στον κομβικό αυτό ζήτημα  αλλά απομένει ακόμη μακρύς 

δρόμος ,καθώς το ποσοστό των συμπολιτών  μας που ανακυκλώνει σχεδόν σε 

καθημερινή βάση δεν ξεπερνά το 58%. 

Το 13% των πολιτών μέχρι σήμερα δεν ανακυκλώνει και έχει πλήρη άγνοια για την 

ανακύκλωση. 

Παρόλα αυτά   στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  οι οποίες ασχολούνται 

με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Γνώστες Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και παραγωγικού σκοπού είναι 

«ανακυκλώνω στη πηγή» στην πόλη της Πάτρας, «οικολογική συμμετοχή» δήμου 

Μαραθώνα και πολλές άλλες ανά περιοχές στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

  
Ακόμα και αν δεν θέλετε να γίνεται εθελοντές μπορείτε από τον οικιακό σας χώρο να 

βοηθήσετε συλλέγοντας κάποια ανακυκλώσιμα υλικά και να τα τοποθετήσετε στους 

ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 

Τα προϊόντα που συλλέγονται προς ανακύκλωση είναι τα εξής:  

 

Χαρτί 

 Χαρτόνι / Χαρτόκουτα 

 Εφημερίδα 

 Περιοδικό / Διαφημ. Φυλλάδιο 

 Βιβλίο 

 Χαρτικά (αναλώσιμα γραφείου) 

 Χαρτί μηχανογράφησης 

 Νάιλον (οποιαδήποτε σακούλα ή συσκευασία τροφών) 

Πλαστικό μπουκάλι 

Συλλέγονται όλες οι κατηγορίες πλαστικών μπουκαλιών, παρακαλούμε μόνο η 

συγκομιδή τους να γίνεται με έναν εκ των δύο κάτωθι τρόπων: 

 

 Να παραμένει το μπουκάλι ασυμπίεστο αλλά χωρίς το πώμα 

 Να συμπιεστεί το μπουκάλι και να παραμείνει το πώμα  

Αλουμίνιο  

Μεταλλικό κουτί  

Πλαστικά καπάκια Προκειμένου να συλλέξουμε έναν προκαθορισμένο αριθμό και να 

προσφέρουμε ένα αναπηρικό καροτσάκι σε κάποιον συνάνθρωπο μας. 

Πλαστικές Συσκευασίες 

Προφυλακτήρες αυτοκινήτων 

Πλαστικά καφάσια 

Τηγανέλαια 

Η συλλογή των χρησιμοποιούμενων μαγειρικών ελαίων διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες, και απαγορεύεται αυστηρά η ανάμιξη – αραίωση τους με νερό: 

 

 Φοινικέλαιο Μix (ελαιόλαδο – ηλιέλαιο – καλαμποκέλαιο – αραβοσιτέλαιο 

κ.α.) 

 

 

 



- 10 - 
 

 
 

ΜΕΡΟΣ 3Ο  

Κεφάλαιο 1Ο  

ταυτότητα 

Η Κοιν.Σ.Επ. είναι ένας φορέας κοινωνικής οικονομίας που εμφανίστηκε στην 

Ελλάδα με τον πρόσφατο νόμο 4019 του 2011. Συνίσταται Αστικός Συνεταιρισμός 

κοινωνικού σκοπού που διαθέτει εκ νέου εμπορική ιδιότητα με την επωνυμία 

κοινωνική συνεταιριστική  επιχείρηση «ΕΠΙΧΕΙΡΩ» νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου με περιορισμένη ευθύνη τω μελλών και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα . 

Η επιλογή της επωνυμίας έγινε για την ανάδειξη της προσπάθειας των μελών της και 

την παρακίνηση των ιδιωτών καθώς το περιβάλλον είναι το σπίτι όλων. 

Έδρα του συνεταιρισμού «επιχειρώ» ορίζεται ο Δήμος Νέας Μάκρης του Νομού 

Αττικής, συγκεκριμένα θα στεγάζεται στην οδό Δράμας 14 στο ισόγειο 

ενοικιαζόμενου κτηρίου , προσβάσιμο σε όλους. 
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1.1.Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ.  

·         Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική 

μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες.·         Όλα τα μέλη της 

Κοιν.Σ.Επ. έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν. 

·         Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους–εταίρου, 

σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές 

ή φορολογικές υποχρεώσεις. 

·         Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα 

στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό. 

·         Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά 

είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή. 

·         Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής: 

–  5% για σχηματισμό αποθεματικού. 

– Έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας. 

– Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.Μελη 

Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν : 

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις 

επιδιώξεις του Συνεταιρισμού. 

β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να 

συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την 

προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 3 

του Ν.4019/2011. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4019/2011 δεν μπορούν να 

γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε αυτούς. Για την εγγραφή 

μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης 

από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την 

αποδοχή της στην πρώτη της συνεδρίαση. 

Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που 

λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του 

Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Διοικούσας 

Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης. 

Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η 

ανάδειξή τους στα όργανα 

μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική 

Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των 

αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα 

Επιτροπή. 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν 

γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη 

λήξη του λογιστικού έτους.  
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2.1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του 

Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του. 

β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να 

προστατεύουν τα συμφέροντά του. 

2. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας 

εις ολόκληρων και μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας. 

3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και 

εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή 

προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε 

ειδικό αποθεματικό. 

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν 

απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού. 
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2.2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις 

με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών 

μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους 

όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου. 

2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων 

του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 

και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή καθώς και του Ισολογισμού και του 

Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι σε αυτόν, να αμείβονται 

για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. 

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σε αυτόν έχουν δικαίωμα επί 

των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των 

περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 4019/2011 περί διανομής των 

κερδών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.Σκοπός 

Στόχος ίδρυσης της Κοιν.Σ.Επ είναι η διαχείριση απόβλητων και η ανακύκλωση 

απορριμμάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ,ωφελώντας το περιβάλλον 

και την οικονομία. Ο σημερινός τρόπος ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των 

σκουπιδιών που παράγουμε καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των 

συσκευασιών που καταλήγουν στα απορρίμματα. Η παραγωγή αποβλήτων 

συσκευασιών αποτελεί σημαντική μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν 

δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιοριστεί στο 

ελάχιστο δυνατό. Σύμφωνα με το νόμο 2939 περί "Συσκευασιών και Εναλλακτικής 

Διαχείρισης των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων", που αφορά σε εναρμόνιση της 

εθνικής νομοθεσίας στην αντίστοιχη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. και ειδικότερα στην 

οδηγία 62/94 της Ε.Ε., η ανακύκλωση είναι πλήρως θεσμοθετημένη και 

συγκεκριμένοι στόχοι έχουν τεθεί. Κατά τις απαιτήσεις του νόμου μέχρι το 2011 

πρέπει να ανακυκλώνεται το 55-80% των συσκευασιών που σήμερα καταλήγουν στα 

σκουπίδια ενώ το 60% πρέπει να ανακτάται ως ενέργεια. Εκτός από τη βοήθεια που 

προσφέρεται για το περιβάλλον η Κοιν.Σ.Επ.  «επιχειρώ» προϋποθέτει την 

υποστήριξη και σε άλλους τομείς όπως: 

-Δίνει την δυνατότητα σε χρόνια ανέργους να ενταθούν στην εργασία. 

-Εντάσσει άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 

-Απασχολεί άτομα με ειδικές ανάγκες μαθαίνοντας τους για το περιβάλλον και 

αναπτύσσοντάς τους διάφορες ικανότητες. 

-Πραγματοποιεί σεμινάρια εκμάθησης όσον αφορά την ανακύκλωση σε σχολεία, 

ιδιώτες και επιχειρήσεις. 
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3.1.Οργανόγραμμα 

Το οργανόγραμμα αποτελεί ένα δομικό εργαλείο για την διαχείριση μιας 

επιχειρηματικής μονάδας. Μέσα από αυτό φαίνεται η κάθε κατηγορία λειτουργιών 

που αναλαμβάνει ο καθένας. 

Απεικονίζει  τη θέση κάθε μονάδας της επιχείρησης, την υπηρεσιακή θέση και τις 

βασικές σχέσεις με άτομα εντός και εκτός επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το οργανόγραμμα της  Κοιν.Σ.Επ.  αποβλέπει στην 

ισομερή κατανομή των εργασιών των μελλών και έτσι  υπάρχει μια συντονισμένη 

δράση και καλύτερη αποτελεσματικότητα.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ

ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟ
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3.2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Η διοίκηση αποτελείται από τη Γενική Συνέλευση και την Διοικούσα επιτροπή 

συμφώνα με τον νόμο 1667/1986(Α/196). 

Την διοίκηση του συνεταιρισμού η οποία αποτελείται από 3 τακτικά μέλη εκλέγονται 

από την γενική συνέλευση. 

Η διάρκεια θητείας της διοικούσας διοίκησης είναι 2 έτη και μπορεί να παρατείνεται 

το πολύ για 3 μήνες από τη λήξη της εκ των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική 

Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής. Η Γενική 

Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος, ύστερα από 

πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της 

διαχειριστικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη 

συγκαλέσει η Διοικούσα Επιτροπή ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με 

συγκεκριμένο θέμα, προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών 

του Συνεταιρισμού. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το 

δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση της Διοικούσας 

Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση 

και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά 

(7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές 

επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή. 

Στην επιχείρηση μας τα ιδρυτικά μελή είναι η Μεμάι Ντολιάνα, ο Λινός Ελευθέριος, 

η Γιαννιώτη Γεωργία, ο Τσαρούχας Παναγιώτης και η Λεψβεριτσε Νίνα. Την Γενική 

Επιτροπή θα την αποτελούν η Μεμάι Ντολιάνα, ο Λινός Ελευθέριος και η Γιαννιώτη 

Γεωργία. Ο Τσαρούχας Παναγιώτης θα είναι στο λογιστήριο και η Λεψβερίτσε Νίνα 

στο τμήμα πωλήσεων. 

 

Επίσης χρειάζονται: 

 Εργάτες :οι οποίοι με την βοήθεια των εθελοντών θα μαζεύουν τα 

απορρίμματα που υπάρχουν στους κάδους ανακύκλωσης, στις ακτές, στα 

σχολεία και οπουδήποτε χρειάζεται μέσα στον δήμο Νέας Μάκρης τα οποία 

στη συνέχεια θα μεταφέρουν στην αποθήκη όπου  θα γίνεται από τους ίδιους η 

διαλογή των υλικών συσκευασίας και ο διαχωρισμός τους σε επιμέρους 
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κατηγορίες όπως χαρτί ,λούπα πλαστικά, γυάλινες φιάλες και δοχεία 

αλουμινίου και λευκοσίδηρο. Αυτή η διαδικασία θα γίνεται τις πρωινές ώρες 

8:00 με 12:00. 

 Οδηγούς φορτηγών: οι οποίοι θα μεταφέρουν με ευθύνη τα απορρίμματα που 

έχουν συγκεντρωθεί στον αποθηκευτικό χώρο της Κοιν.Σ.Επ. .  

 Μηχανικοί : ειδικευμένο προσωπικό μηχανικών οι όποιοι θα διαχειρίζονται  

την διαδικασία συμπίεσης των υλικών με τα απαραίτητα ειδικευμένα 

μηχανήματα 

 Αποθήκη : όπου θα μαζεύονται όλα αυτά τα υλικά από τους εργάτες ,τους 

οδηγούς και τους μηχανικούς και θα ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία 

συγκέντρωσης ,διαλογής και επεξεργασίας. 
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3.3.Η διαδικασία ανακύκλωσης Κοιν.Σ.Επ. : 

 

-ΟΙ Εργάτες και οι εθελοντές θα συλλέγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και  

απορρίμματα καθημερινά. 

-Έπειτα θα γίνεται μεταφορά των υλικών αυτών από τους οδηγούς της  Κοιν.Σ.Επ.  

στον αποθηκευτικό χώρο. 

-Από εκεί θα γίνεται η διαχώριση των υλικών που ανακυκλώνονται με αυτά που δεν 

ανακυκλώνονται. 

-το επόμενο στάδιο είναι αυτό της συμπίεσης με την βοήθεια των μηχανικών και των 

ειδικών μηχανημάτων όπου τα υλικά συσκευασίας συμπιέζονται (με εξαίρεση το 

γυαλί),δραματοποιούνται και προωθούνται σε αντίστοιχες βιομηχανίες προς 

περαιτέρω αξιοποίηση τους.  
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3.4.Λεπτομέρειες  για τον τρόπο λειτουργίας. 
 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούμε και σε μερικά κύρια ζητήματα  που 

αφορούν την επιχείρηση μας. 

-Προμηθευτές : επιλογή των προμηθευτών θα γίνει ανάλογα την ποιότητα των 

προϊόντων τους καθώς και με την σύγκριση τιμών με άλλους προμηθευτές. Η 

συχνότητα των παραγγελιών θα είναι ανά εξάμηνο, ενώ θα υπογράφεται με τον κάθε 

προμηθευτή σύμβαση συνεργασίας ώστε να δεσμεύονται να εκπληρώνουν εγκαίρως 

και αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της σύμβασης. Οι προμήθειες είναι κυρίως κάδοι ανακύκλωσης, 

εξαρτήματα συντήρησης μηχανημάτων, ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματα κάδων 

καθαριότητος. 

-Χώρος: Το κέντρο ανακύκλωσης αποτελείται από σύγχρονες εγκαταστάσεις 

καλυπτόμενες από250τ.μ. βιομηχανικό κτήριο και γραφεία και 800τ.μ. αποθηκευτικό 

χώρο προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες όγκου παραγωγής στα ανακυκλώσιμα 

υλικά καθώς και κάθε υπηρεσίας που προσφέρεται. Η επιχείρηση βρίσκεται μακριά 

από το κέντρο της Νέας Μάκρης λόγω έντονου θορύβου των μηχανημάτων. 

-Εξοπλισμός: Τα μηχανήματα κοπής σιδήρου, το διαλυτήριο αυτοκινήτων καθώς και 

άλλα μηχανήματα επεξεργασίας υλικών αποτελούν τον μηχανολογικό εξοπλισμό μας 

για την επεξεργασία των πρώτων υλών. Μία ευρεία γκάμα φορτηγών (συρόμενο, 

επικαθήμενο, φορτηγό με αρπάγη) όπως και πλήθος κάδων για την διαχείριση και 

αποθήκευση των υλικών αυτών συντελούν στην υπεύθυνη και άμεση εξυπηρέτηση 

των πολιτών, ιδιωτών, επαγγελματιών, δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν να 

απευθυνθούν σ' εμάς για την ανακύκλωση των υλικών τους. 

-Ασφάλεια: Λόγω επικινδυνότητας μηχανημάτων και ουσιών που χρησιμοποιούνται 

στον χώρο της ανακύκλωσης τα μέτρα για την ασφάλιση είναι πολύ αυστηρά αυτό 

τον λόγο ο χώρος διαθέτει μάσκες προστασίας ,γάντια ,κατάλληλη ενδυμασία και 

πληροί όλες της προϋποθέσεις πυρασφάλειας του χώρου και των οχημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.Αναφορά και σκοπός  Κοιν.Σ.Επ.  συλλογικού και 

παραγωγικού σκοπού. 

 

Για χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος έζησε σε αρμονία με τη φύση και το φυσικό του 

περιβάλλον που του πρόσφερε όσα χρειαζόταν για να ζήσει, (τροφή, ξύλα, ρούχα 

κ.ά.). Όλα όσα υπήρχαν  μετά από κάποιο χρόνο ζωής και κάποιες διεργασίες 

γίνονται χρήσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται και πάλι. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια 

οι ανθρώπινες κοινωνίες λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο και η έννοια «σκουπίδια» 

ήταν σχεδόν άγνωστη. Τα αποφάγια δεν ήταν σκουπίδια, αλλά τροφή για τα ζώα. Τα 

αγαθά ήταν κατασκευασμένα από φυσικά υλικά και μπορούσαν εύκολα να 

επανενταχθούν στη φύση μετά από το τέλος της χρήσιμης ζωής τους. Οι συσκευασίες 

των προϊόντων ήταν τότε πιο απλές από τις σημερινές, ενώ τα πλαστικά ήταν σχεδόν 

άγνωστα. Παλιότερα δεν υπήρχε η καταναλωτική μανία που υπάρχει σήμερα, ενώ 

πολλά αντικείμενα επιδιορθώνονταν ή μετατρέπονταν σε κάτι άλλο πριν καταλήξουν 

στα άχρηστα. Το πρόβλημα σήμερα εμφανίζεται με τη συγκέντρωση του πληθυσμού 

στις μεγάλες πόλεις και την τεχνολογική ανάπτυξη δημιουργήθηκαν χιλιάδες νέα 

προϊόντα και έγινε δυνατή η μαζική παραγωγή τους.  

Σήμερα ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης των «15» και σε ακόμη χειρότερη θέση 

από χώρες που μπήκαν αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «27», όπως η Τσεχία, 

είναι η Ελλάδα στον τομέα της ανακύκλωσης καθώς το ποσοστό των απορριμμάτων 

που ανακυκλώνει «αγγίζει» μόλις το 18% με 20% επί των παραγόμενων σκουπιδιών, 

τη στιγμή που ο γενικότερος στόχος για την ανακύκλωση αστικών στερεών 

αποβλήτων είναι 50% έως το 2020. Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, ειδικότερα, σε 

δεκάδες δήμους της χώρας δεν λειτουργεί ακόμη και σήμερα κάποιο οργανωμένο και 

εγκεκριμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Το επικρατέστερο σύστημα είναι εκείνο των 

μπλε κάδων της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για τα 

υλικά συσκευασιών, από το οποίο απουσιάζουν 84 δήμοι σε σύνολο 325 και 

συμμετέχουν 241. 

Έτσι η Κοιν.Σ.Επ.  «επιχειρώ» που έχει στόχο την ανακύκλωση στην περιοχή της 

αττικής είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού θα προσφέρει μια εναλλακτική λύση για τις 

πρώτες ύλες και τον όγκο των απορριμμάτων. 
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Η εξάντληση των πρώτων υλών ,η μόλυνση του εδάφους, η ανάγκη μείωσης 

ενεργειακής κατανάλωσης καθιστούν μια τέτοιου είδους Κοιν.Σ.Επ.  όχι απλά καλή 

αλλά απαραίτητη. 
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4.1.Στρατιγηκή προώθησης : 

 

Ένα από τα πιο σημαντικά σε μια επιχείρηση είναι το τμήμα προώθησης. Μέσω 

αυτής της διαδικασίας η Κοιν.Σ.Επ.  θα προβάλει τον κοινωνικό της σκοπό στην 

περιοχή , θα αποκτήσει κάποια προβολή  μέσω της διαφήμισης και έτσι θα 

προσεγγίσει πελάτες και μέλη. 

Η προώθηση μπορεί να γίνει μέσω φυλλαδίων που θα τοποθετηθούν σε όλη την 

περιοχή ,ενημέρωση από την τοπική ραδιοφωνική εκπομπή η και ακόμα χωρίς 

καθόλου κόστος μέσω του internet και των social media. 
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4.2.Κίνδυνοι: 

 

Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Ισχυρά και Αδύναμα σημεία μιας επιχείρησης, τις 

ευκαιρίες, τους κινδύνους και το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείται 

από πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που 

βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την 

μελλοντική στρατηγική τους. 

Χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη, στην ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 

 Κίνδυνοι στο  εσωτερικό περιβάλλον:  

 Μη διαθέσιμοι πόροι για την επένδυση. 

 Μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 

 Μείωση ποσοστού εργαζόμενων 

Εξωτερικό περιβάλλον : 

 Αύξηση ανταγωνισμού 

 Αλλαγές στη νομοθεσία κυρίως στον τομέα των φορολογικών 

 Η αύξηση των τιμών από τους Προμηθευτές 

 Οι Διεθνές πολιτικό-οικονομικές συγκυρίες 

Μπορεί όμως να υπάρχουν και κάποιες ευκαιρείς όπως: 

                    Στο εξωτερικό περιβάλλον: 

 Οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα 

(πχ. ΕΣΠΑ). 

 Η τεχνολογική πρόοδος (νέα υλικά, νέες μέθοδοι παραγωγής, έξυπνα 

συστήματα, κλπ.) 

Στο εσωτερικό περιβάλλον : 

 Σωστή οικονομική διαχείριση. 

 Καλή φήμη  

 Κάτι το οποίο προσφέρει η επιχείρηση το οποίο δεν προσφέρει 

κανείς άλλος. 

 Υγιής οικονομική κατάσταση. 
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4.3 Επιχειρηματική Ιδέα 

Για να προχωρήσουμε στην ίδρυση μιας επιχείρησης χρειαζόμαστε μια 

επιχειρηματική ιδέα, μια ομάδα διαχείρισης και ένα κεφάλαιο. 

Στην επιχείρηση μας έχουμε συμπληρώσει το κεφάλαιο από διάφορα προγράμματα 

και από δωρεές. Ξεκινώντας λοιπόν την επιχείρηση πρέπει να υπάρχει μια 

παρουσίαση των στόχων και των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει η 

επιχείρηση. 

Στην Κοιν.Σ.Επ. μας στόχος είναι η ομαλή λειτουργία των εργαζομένων ώστε να 

τεθεί πλήρως επιτυχημένη η διαδικασία της ανακύκλωσης στην πόλη μας. 

Η ροή της επιχειρηματικής ιδέας θα είναι ως εξής: τα ανακυκλώσιμα υλικά θα 

συλλέγονται από τους εργαζόμενους και τους εθελοντές στον ειδικό χώρο που 

διαθέτουμε, όπου θα διακρίνονται σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα υλικά και 

ύστερα θα πωλούνται σε διάφορα εργοστάσια που χρησιμοποιούν για τα προϊόντα 

τους ανακυκλώσιμα υλικά. Τα κέρδη από τις πωλήσεις θα χρησιμοποιούνται για το 

έξοδα της επιχείρησης. Μια τέτοιου είδους  Κοιν.Σ.Επ. θα έχει ανοδική πορεία καθώς 

ο Δήμος δεν διαθέτει υπηρεσίες ανακύκλωσης και η επιχείρηση μας θα βελτιώσει τη 

βιωσιμότητα του. Επιπρόσθετα τα ανακυκλώσιμα υλικά θα έχουν αρκετά 

ανταγωνιστική τιμή, σύμφωνα με συγκριτική έρευνα τιμών της αγοράς που έχουμε 

διεξάγει. Ο επιθυμητός στόχος που θέλουμε να φτάσουμε στο μέλλον είναι να 

ανακυκλώνουμε τουλάχιστον το 78% των ανακυκλώσιμων υλικών που 

χρησιμοποιούνται στον δήμο μας. 

Για να μπορέσει να γίνει σωστός προγραμματισμός για την υλοποίηση των στόχων 

μας πρέπει να υπολογίσουμε όλα τα πιθανά έξοδα.  

Ο υπολογισμός των εξόδων γίνεται αφού συνυπολογίζεται το κόστος ίδρυσης για 

αγοράς εξοπλισμού, τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα για μισθούς του προσωπικού και 

το κεφάλαιο κίνησης που είναι απαραίτητο για την έναρξη των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. 

Οι προβλέψεις πωλήσεων των ανακυκλώσιμων υλικών, βασίζονται στον υπολογισμό 

των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, στο μέγεθος της αγοράς που απευθυνόμαστε 

και τις πωλήσεις. 

Συμφώνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι η επιχείρηση θα είναι επιτυχημένη και θα 

έχει κέρδος στο μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.Κόστος επιχείρησης 

Ας δούμε έναν πίνακα με το σταθερό κόστος του πρώτου έτους που περιέχει τα έξοδα 

των λειτουργιών της επιχείρησης. 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΑ 

Υπηρεσίες τρίτων 1,000 

Άδεια λειτουργίας 600 

Ενοίκιο 5,000 

Κόστος προσωπικού 3,000 

Βελτιωτικά έργα 1,000 

Αμοιβές λογιστικής 

υποστήριξης 
250 

Εξοπλισμός 6,500 

Μεταφορικά μέσα 500 

Λοιπός εξοπλισμός (Υ/Τ) 350 

Ασφάλιση κτιρίου 1,500 

Σύνολο 19,700 
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5.1.Ποιοι θα είναι οι πόροι αυτών των επιχειρήσεων; 
 
Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές 

τρίτων, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της, επιχορηγήσεις από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς 

οργανισμούς ή Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της. Επίσης έχουν πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο συστήνεται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών τον Ν.3912/11, καθώς επίσης και από το Εθνικό 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και στον Αναπτυξιακό Νόμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 
 

 
 

5.2.ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ 

Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη 

της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται 

ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% 

διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Σημειωτέων ότι οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι 

οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας 

ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να 

εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.. 

Επίσης οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της 

επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης. 
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5.3.ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του άρθρου 12 του ν. 2716/1999: α) έχουν πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο συστήνεται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Άρθρου Δεύτερου του ν. 3912/2011 (Α’ 17), 

καθώς επίσης και από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και β) 

δύνανται να εντάσσονται στο ν. 3908/2011 (Α’ 8). 
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που στόχο έχει το κέρδος και το συμφέρον. Είναι 

καιρός να σταματήσει αυτή η ανισότητα της κοινωνίας  και να δημιουργηθεί μια 

κοινωνία ιδεών που θα προασπίσει τα δικαιώματα των πολιτών της. 

Οι προϋποθέσεις μιας τέτοιας κοινωνίας βρίσκονται στη δημιουργία μιας κοινωνικής 

και αλληλέγγυας οικονομίας .ΟΙ Κοιν.Σ.Επ.  εμφανίσθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα  

με τον Ν. 4019/2011, με στόχο την προώθηση εναλλακτικών μορφών 

επιχειρηματικότητας ,την παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες και την 

απασχόληση αποκλεισμένων κοινωνικά ατόμων. 

Σε όλα τα παραπάνω στοχεύει  και η δημιουργία της συγκεκριμένης Κοιν.Σ.Επ. . 

Εκτός ότι παράγει ένα μεγάλο έργο απέναντι στην οικολογία, δίνει τη δυνατότητα 

μέσω της συλλογικής προσπάθειας την βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου Νέας Μακρής. 

Μεγάλο μέρος από το εργασιακό μας περιβάλλον αποτελείται από χρόνια ανέργους, 

άτομα επανένταξης και ΑΜΕΑ δίνοντας την ευκαιρία ένταξης στην κοινωνία και 

παρέχοντάς τους μέρος από τα κέρδη της επιχείρησης. 

Μόνο στην Αττική σήμερα υπάρχουν 350,000 μακροχρόνιοι άνεργοι και οι 

περισσότεροι είναι νέοι για αυτό με τη δημιουργία της Κοιν.Σ.Επ μας επιδιώκουμε 

άμεσες λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Με λίγα λόγια αν οι άνθρωποι ξεκινήσουν να συνεργάζονται σε εθελοντικές και 

κοινωνικές οργανώσεις η κοινωνία μπορεί να λύσει αρκετά από τα προβλήματα που 

εμποδίζουν την ανάπτυξη της χώρας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Από το 1923 γιορτάζεται κάθε χρόνο η ημέρα των Συνεταιρισμών στις 2 Ιουλίου και 

το 1995 αναγνωρίστηκε με ψήφισμα από τον ΟΗΕ. Η απόφαση του ΟΗΕ να θεσπίσει 

τη συγκεκριμένη μέρα δείχνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με τους στόχους του παγκόσμιου 

συνεταιριστικού κινήματος. Το θέμα της ημέρας αλλάζει κάθε χρόνο και φέτος ο 

στόχος αφορά την εξάλειψη της φτώχειας, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της 

κλιματικής αλλαγής μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Σύμφωνα με το ICA οι 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη 

στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ. 

Αυτή η σκέψη ξεκινάει να μεγαλώνει και στην Ελλάδα ειδικά μετά την οικονομική 

κρίση που υπέστη η χώρα, που συγκριτικά με παλαιότερα έτη η δράση τους ήταν 

ανεπαρκής .Σήμερα υπάρχουν πάνω από 230 Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα που όμως δεν 

επαρκούν. Αν και οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις προοδεύουν με τον καιρό, δεν 

μπορούμε να πούμε ότι η δράση τους είναι τόσο αποτελεσματική όσο οι 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Για να ξεκινήσει κανείς την 

συνεταιριστική του επιχείρηση υπάρχουν αρκετές πληροφορίες που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει από το διαδίκτυο ως προς τη σύσταση. 

Οι ΚοινΣ.Επ. που υπάρχουν σε διάφορες περιφέρειες στην Ελλάδα έχουν σκοπό τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής τους και την προώθηση των τοπικών προϊόντων. 

Ένα παράδειγμα είναι ο συνεταιρισμός γυναικών στην Κάλυμνο που αξιοποιεί την 

φρέσκια ψαριά που δεν φτάνει στην αγορά συνεισφέροντας έτσι στο εισόδημα των 

ντόπιων ψαράδων. 

Υπάρχουν πολλές ιδέες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συλλογικό 

συμφέρον ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο που είναι αναγκαία, χωρίς ιδιαίτερο 

κόστος αρκεί μόνο να προσπαθήσουμε. 
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-Υπουργείο εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας : Λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 

-http://koinsep.org/ 

-http://erymanthos.eu 

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

-http://startupgreece.gov.gr 

-http://www.keko.gr/el/Pages/page2.aspx 

-http://socialactivism.gr/index.php/diktyosi/963-koinsep-org-portal 
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-http://www.taxlaw.gr/el/idika-themata/510-koinwnikes-synetairistikes-

epixeiriseis 

-http://www.epidotisimag.gr/2012/04/syntomos-odigos-gia-tis-koinonikes-

synetairistikes-epixeiriseis/ 

http://odigos.biz/tag/%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD

%CE%BF%CF%82/ 

-http://www.3ts.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CF%83-

%CE%B5%CF%80-bio-

%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE

%B1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://odigos.biz/tag/%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82/
http://odigos.biz/tag/%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82/
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 Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1988 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 

3 του ΜΜ Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν 

προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα 

τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που 

χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον. 

Μεμάι Ντολιάνα, (2016) 
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