ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Για τη θεσµοθέτηση της Κοινωνικής Οικονοµίας και της Κοινωνικής
Επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας, Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας,
Κοινωνικώς Υπεύθυνες ∆ηµόσιες Συµβάσεις, Σύσταση Μητρώου Κοινωνικής
Οικονοµίας.

ΆΡΘΡΟ 1
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του νόµου αυτού ισχύουν τα εξής :
1. «Κοινωνική Οικονοµία» είναι το σύνολο των οικονοµικών, επιχειρηµατικών,
παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαµβάνονται από νοµικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού
οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων.
2. «Φορέας Κοινωνικής Οικονοµίας» νοείται κάθε φορέας που προάγει την
κοινωνική ωφέλεια, την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη, µε καταστατικό σκοπό
την παροχή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικού και συλλογικού σκοπού. Οι φορείς αυτοί
λειτουργούν βασιζόµενοι στη δηµοκρατική και συµµετοχική µορφή διαχείρισης.
3. «Φορέας Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας» νοείται κάθε φορέας µε
επιχειρηµατική δραστηριότητα που προάγει την κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική
προσφορά, έχοντας ως αποκλειστικό του καταστατικό σκοπό την παροχή αγαθών και
υπηρεσιών κοινωνικού σκοπού είτε υποστηρίζοντας κοινωνικό ή συλλογικό σκοπό µέσω
των επιχειρηµατικών του δράσεων.
4. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως Φορέας Κοινωνικής
Επιχειρηµατικότητας, είναι αστικός συνεταιρισµός, που διαθέτει εκ του νόµου εµπορική
ιδιότητα, µέλη της οποίας µπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά πρόσωπα
και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου. Τα µέλη συµµετέχουν σε αυτήν µε
µια ψήφο, ανεξάρτητα από το ύψος της εισφοράς του κάθε µέλους και ανεξάρτητα από
τα µερίδια που αυτό κατέχει.
5. «Συλλογικός Σκοπός» νοείται η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η
προστασία των συλλογικών αγαθών µέσω αναπτυξιακών και κοινωνικών
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πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις
νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η
ανάδειξη τοπικών προϊόντων, οι παροχές κοινωνικών υπηρεσιών.
6. «Ένταξη» νοείται η ένταξη στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση καθώς και η
κοινωνική ενσωµάτωση, συγκεκριµένων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού.
α) «Ευπαθείς Οµάδες Πληθυσµού», γενικά, νοούνται οι κοινωνικές οµάδες
πληθυσµού, των οποίων η συµµετοχή στην κοινωνική και οικονοµική ζωή δυσχεραίνεται,
είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων ή σωµατικών ή ψυχικών
διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθµη
λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονοµίας.
β) Οι Ευπαθείς Οµάδες Πληθυσµού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
i) Στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού και
ii) Στις Ειδικές Οµάδες Πληθυσµού
γ) «Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού», νοούνται οι οµάδες εκείνες του πληθυσµού που η
ένταξή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή εµποδίζεται από σωµατικά και ψυχικά
αίτια,. Σε αυτές ανήκουν άτοµα ιδίως µε αναπηρίες, µε προβλήµατα ψυχικής υγείας ή
νοητικής υστέρησης, εξαρτηµένα ή απεξαρτηµένα από ουσίες άτοµα,
δ) «Ειδικές Οµάδες Πληθυσµού» νοούνται οι οµάδες εκείνες του πληθυσµού οι οποίες
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση ως προς την οµαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας,
από οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι,
οι άνεργοι άνω των 50 ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών,
οι αναλφάβητοι, οι µακροχρόνια άνεργοι, οι κάτοικοι αποµακρυσµένων ορεινών και
νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν τρόφιµοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες, τα
άτοµα µε γλωσσικές ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και οι µετανάστες.
7. «Κοινωνική Φροντίδα» νοείται η παραγωγή και παροχή αγαθών και υπηρεσιών
υγείας – πρόνοιας για συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, όπως οι ηλικιωµένοι, οι
γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτοµα µε αναπηρίες, οι χρόνια ασθενείς.
8. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) θεωρούνται
αυτοδικαίως Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπό
την επιφύλαξη όσων ορίζει το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999.

ΆΡΘΡΟ 2
Φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας και Επιχειρηµατικότητας
1. Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από το
Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, το οποίο συστήνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης , σύµφωνα µε εδ. γ΄ της παρ.1 και την παρ. 2, του άρθρου 4 του
ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17 Α/17-2-2011)
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2. Οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από
το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο και
δύνανται να εντάσσονται στον Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8 Α/1-2-2011), «περί ενίσχυσης
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την
Περιφερειακή Συνοχή»
3. Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους, τόσο οι Φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας όσο
και οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας
διακρίνονται καταρχήν στις εξής
κατηγορίες:
i) Συλλογικού Σκοπού, που αφορούν δράσεις που προάγουν το τοπικό, συλλογικό
συµφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάµωση της τοπικής ή
περιφερειακής ανάπτυξης και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
ii) Ένταξης, που αφορούν την ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή και στην
αγορά εργασίας Ευπαθών Οµάδων Πληθυσµού.
iii) Κοινωνικής Φροντίδας, που αφορούν την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών
προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού, όπως οι ηλικιωµένοι, οι
γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτοµα µε αναπηρίες, οι χρόνια ασθενείς.
iv) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορούν να
προβλεφθούν και άλλες κατηγορίες διάκρισης των Φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας και
Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, σύµφωνα µε τον ειδικότερο σκοπό τους.
ΆΡΘΡΟ 3
Κοινωνικώς Υπεύθυνες ∆ηµόσιες Συµβάσεις
1. Κοινωνικώς Υπεύθυνες ∆ηµόσιες Συµβάσεις, είναι αυτές κατά τις οποίες οι
αναθέτουσες αρχές στο στάδιο ανάθεσης λαµβάνουν υπόψη σηµαντικές κοινωνικές
πτυχές ως κριτήρια ανάθεσης. Ενδεικτικά ως τέτοια κριτήρια, νοούνται: α) οι ευκαιρίες
απασχόλησης, β) η κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, γ) οι ίσες
ευκαιρίες, δ) ο σχεδιασµός της προσβασιµότητας για όλους, ε) η συνεκτίµηση των
κριτηρίων αειφορίας περιλαµβανοµένων θεµάτων ηθικού εµπορίου και ζ) η ευρύτερη
εκούσια συµµόρφωση µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ).
2. Για την εκπόνηση και εφαρµογή Ολοκληρωµένου Σχεδίου Ενσωµάτωσης Πολιτικών
Κοινωνικώς Υπεύθυνων ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο είναι σύµφωνο µε την
κοινοτική και ελληνική νοµοθεσία, ορίζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης συνεργάζεται µε τα συναρµόδια Υπουργεία και φορείς του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα για την προώθηση των απαραίτητων νοµοθετικών ρυθµίσεων και τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων που απαιτούνται.
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3. i) Συστήνεται εννεαµελής (9) ∆ιυπουργική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α) ∆ύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε τους
αναπληρωτές τους.
β) ∆ύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας µε τους αναπληρωτές τους.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε τον
αναπληρωτή του.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης µε τον αναπληρωτή του.
στ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων.
ii) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, και ο αναπληρωτής του ορίζονται εκ των µελών της
∆ιυπουργικής Επιτροπής, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται επίσης τα υπόλοιπα µέλη της
∆ιυπουργικής Επιτροπής, καθορίζονται θέµατα λειτουργίας της Επιτροπής, ο τρόπος
λήψης αποφάσεων, η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής, που αποτελείται από
έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε τον
αναπληρωτή του, η νοµική υποστήριξη της Επιτροπής, που αποτελείται από δύο µέλη
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Υπουργείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και εναλλάσσονται αναλόγως του θέµατος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την πραγµατοποίηση του έργου της.
4. Στη ∆ιυπουργική Επιτροπή µπορεί να συµµετέχουν, αναλόγως του θέµατος και
εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση
Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα ή
εκπρόσωποι πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων ή επιστηµονικών ιδρυµάτων και οργανισµών,
εκπρόσωποι φορέων ευπαθών οµάδων και ατόµων µε αναπηρία, εκπρόσωποι
συνδέσµων ή ενώσεων ή επιµελητηρίων που ορίζονται µε απόφαση του οικείου
Συνδέσµου ή Επιµελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων
καταναλωτών.

5. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της
∆ιυπουργικής Επιτροπής συγκροτούνται σε κάθε αρµόδιο Υπουργείο, επί µέρους
οµάδες εργασίας προκειµένου να συνδράµουν τη ∆ιυπουργική Επιτροπή στο έργο της
και στα επί µέρους θέµατα των κριτηρίων των Κοινωνικώς Υπεύθυνων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων.
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6. Η ∆ιυπουργική Επιτροπή έχει µεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Την εκπόνηση Ολοκληρωµένου Σχεδίου Ενσωµάτωσης Πολιτικών Κοινωνικώς
Υπεύθυνων ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο,
µέσα σε οκτώ (8) µήνες από την έναρξη της λειτουργίας της,
β) Την πρόταση προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία θα εφαρµοστούν κριτήρια
κοινωνικώς υπεύθυνων δηµοσίων συµβάσεων,
γ) Την έγκαιρη ενηµέρωση των προµηθευτών του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, καθώς και άλλων ενδιαφεροµένων,
δ) Την εισήγηση προς τους αρµόδιους Υπουργούς κάθε αναγκαίας νοµοθετικής
ρύθµισης και τροποποίησης του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται,
καθώς και της λήψης των αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή των Κοινωνικά
Υπεύθυνων ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
ε) Την εισήγηση για την εφαρµογή του αρ.18 του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007)
στ) Την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρµογής και επικαιροποίηση της Εθνικής
Πολιτικής Κοινωνικώς Υπεύθυνων ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
ζ) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τους
συναρµόδιους Υπουργούς, της ανάθεσης µελετών και προγραµµάτων, για την
προώθηση της εφαρµογής των Κοινωνικώς Υπεύθυνων ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
7. Οι συνεδριάσεις της ∆ιυπουργικής Επιτροπής, καθώς και των επί µέρους Οµάδων
Εργασίας που προβλέπεται ότι µπορεί να συσταθούν, γίνονται εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας χωρίς αµοιβή.

ΆΡΘΡΟ 4
Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας
1.Θεσπίζεται Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας, στο εξής Μητρώο, το οποίο τηρείται στη
Γενική ∆ιεύθυνση Εργασίας της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας εγγράφονται όλοι οι Φορείς Κοινωνικής
Οικονοµίας και οι Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. Με την καταχώρησή τους στο
Μητρώο οι Φορείς πιστοποιούνται αντιστοίχως ως Φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας ή ως
Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας.
3.Το Μητρώο είναι δηµόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή. Σε αυτό, έχουν
δικαίωµα καταχώρησης και επεξεργασίας των δεδοµένων, βάσει του παρόντος νόµου,
εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο, και οι ∆ιευθύνσεις
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Ανωνύµων Εταιρειών των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Η πρόσβαση σε
αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, κάθε λεπτοµέρεια, τεχνική ή
µη σχετική µε τη λειτουργία τους, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των
Φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας και των Φορέων Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας
καθώς και οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των
ανωτέρω στο Μητρώο ή για τη διαγραφή τους.

ΆΡΘΡΟ 5
Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονοµίας.

Η Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωµάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη ∆ιαχείριση
∆ράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αρµόδια για το σχεδιασµό, τον
συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και
ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής
Οικονοµίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Κοιν.Σ.Επ.)
ΆΡΘΡΟ 6
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)
1. Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητας τους να
υποβάλουν, για την καταχώρηση τους στο παραπάνω Μητρώο, αίτηση καθώς και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Η υποβολή της αίτησης και των
δικαιολογητικών µπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο,
χορηγείται ηλεκτρονικά αυθηµερόν, αφού προηγουµένως οι αρµόδιες προς καταχώρηση
υπηρεσίες προβούν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του συµφωνητικού
σύστασης, ως προς τη νοµιµοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των
υποβαλλόµενων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει.
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Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρµόδια δηµόσια
οικονοµική υπηρεσία γίνεται µετά τη βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο.
2. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στο ανωτέρω εδάφιο, προκύψει ότι η αίτηση, τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά ή το συµφωνητικό σύστασης (καταστατικό) δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας και του παρόντος νόµου, οι ενδιαφερόµενοι
καλούνται, µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να προβούν εγγράφως
στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συµπληρώσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες, ή,
εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη
της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση αυτής της προθεσµίας παρατείνει ανάλογα την
προθεσµία που προβλέπεται στο παραπάνω εδάφιο. Αν η προθεσµία των τριών ή δέκα
εργάσιµων ηµερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την υποβολή τους,
εξακολουθούν να µην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, η Κοιν.Σ.Επ. δεν
καταχωρείται. Αν το Μητρώο αρνείται αδικαιολόγητα την εγγραφή, εφαρµόζεται το άρθρο
791 ΚΠολ∆.
3. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συµβάσεις που συνάπτουν οι
Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός εγγραφής τους στο Μητρώο.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία εγγεγραµµένη Κοιν.Σ.Επ.. στο Μητρώο παραβιάζει
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ο αρµόδιος κατά τόπον Περιφερειάρχης µπορεί, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του, να προβαίνει στις κυρώσεις που προβλέπονται στο
επόµενο άρθρο του παρόντος. Η απόφαση περί διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ.. από το
Μητρώο κοινοποιείται στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και στα οικεία
ασφαλιστικά ταµεία.
5. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων των Κοιν.Σ.Επ., η σύνταξη µακροπρόθεσµου και
ετήσιου προγράµµατος δράσης της Κοιν.Σ.Επ., ο απολογισµός εκτέλεσης αυτού
αναρτώνται υποχρεωτικώς στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου.
6. Η καταχώρηση των Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την
πιστοποίησή τους ως Φορείς Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας και την υπαγωγή τους
στις κατά περίπτωση ευεργετικές διατάξεις του παρόντος νόµου.

ΆΡΘΡΟ 7
Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
1. Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. η σχέση των µελών της, η λειτουργία της, καθώς και η
λύση της, διέπονται από το Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα νόµο.
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2. α) Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. προϋποθέτει υπογραφή καταστατικού τουλάχιστον από
7 (επτά) πρόσωπα και τήρηση της διαδικασίας ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισµού.
β) Για τη σύσταση δύναται να γίνει χρήση προτυποποιηµένου καταστατικού, το οποίο
συµπληρώνεται από τους ιδρυτές της Κοιν.Σ.Επ.. Το προτυποποιηµένο καταστατικό
κατά περιεχόµενο ορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος.
γ) Το προτυποποιηµένο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ περιέχει τις απολύτως αναγκαίες
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέµπει στις διατάξεις
των οικείων νόµων. Είναι προσπελάσιµο από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο µέτρο που ακολουθείται το προτυποποιηµένο
καταστατικό, τεκµαίρεται νοµιµότητα των διατάξεών του.
3. Η συµµετοχή των νοµικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των µελών της. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, του
Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις µε τις οποίες µπορούν να
συµµετέχουν σε µια Κοιν.Σ.Επ. οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις τους. Η συµµετοχή των ΟΤΑ
σε µια Κοιν.Σεπ. περιορίζεται αφ ενός στην εκπροσώπησή τους σε αυτή δια των
προϊσταµένων των αρµοδίων διοικητικών ή οικονοµικών Υπηρεσιών και αφετέρου στην
οριζόµενη από το καταστατικό των Κοιν.Σ.Επ. εισφορά τους. Σε καµία περίπτωση ο
εκπρόσωπος των ΟΤΑ δεν µπορεί να λαµβάνει µέρος στη διαχείριση ή τη διοίκηση της
Κοιν.Σ.Επ.
4. Η εισφορά των µελών αποτελείται από µετρητά ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό
στοιχείο αποτιµητό σε χρήµατα. Η εισφορά µπορεί να συναποτελείται και από παροχή
υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ., όµως δε µπορεί να
περιορίζεται µόνο σε αυτή.
5. Το ύψος της εισφοράς για την απόκτηση της µερίδας ορίζεται ελεύθερα από το
καταστατικό και µπορεί να είναι ίσο για όλα τα µέλη. Επιτρέπεται το καταστατικό να
διαφοροποιεί το ύψος της εισφοράς για κάποια µέλη, είτε ιδρυτικά, είτε εισερχόµενα µετά
την ίδρυση.
6. Εφόσον µέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης εισφέρει στην επιχείρηση
δικαιώµατα επί ακινήτων, κινητών ή άυλων αγαθών, οι κατά περίπτωση αναγκαίες
πράξεις µεταβίβασης απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος και κάθε εγγραφή
σύστασης ή µεταβίβασης ή άρση ή διαγραφή εµπραγµάτων δικαιωµάτων ή σηµειώσεων
σε οποιοδήποτε δηµόσιο βιβλίο, µητρώο ή κτηµατολόγιο και για την καταχώριση των
σχετικών δικαιοπραξιών καταβάλλονται µόνο πάγια δικαιώµατα εµµίσθων ή αµίσθων
υποθηκοφυλάκων µέχρι πεντακόσια ευρώ (500€), αποκλειοµένης οποιασδήποτε άλλης
επιβάρυνσης ή τέλους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την θέσπιση των δικαιωµάτων
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του ανωτέρω εδαφίου, καθορίζονται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. ∆ιοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η ∆ιοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το Ν.
1667/1986 υπό την επιφύλαξη του παρόντος νόµου.
ΆΡΘΡΟ 8
Σχέσεις µεταξύ των µελών και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
1. Η είσοδος νέων µελών επιτρέπεται µετά σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των µελών και σχετική τροποποίηση του καταστατικού. Τα νέα µέλη καταβάλλουν
εισφορά αντίστοιχου ύψους προς αυτήν των παλαιών ή ύψους που ορίζεται από την
Γενική Συνέλευση.
2. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται µε την αποχώρηση, την αποβολή του
µέλους ή τη µεταβίβαση της συνεταιριστικής του µερίδας και προκαλεί την τροποποίηση
του καταστατικού. Τα µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από την Κοιν.Σ.Επ.. Η
αποχώρηση γνωστοποιείται εγγράφως στην Κοιν.Σ.Επ. τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν
από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Η εισφορά του
αποχωρούντος µέλους επιστρέφεται σε αυτόν κατά το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 1667/1986
(ΦΕΚ Α 196), ενώ δια της επιστροφής εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. µε το
µέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της σχηµατισθείσας περιουσίας. Η επιστροφής της
εισφοράς δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση της αποχώρησης και αυτή οδηγεί σε σχετική
τροποποίηση του καταστατικού.
3. Η µεταβίβαση της συνεταιριστικής µερίδας µέλους γίνεται µόνο σε νέο µέλος. Είναι
υποχρεωτική η έγκριση της µεταβίβασης από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή, ενώ η παράνοµη
ή καταχρηστική άρνηση της ∆ιοικούσας Επιτροπής προσβάλλεται εντός προθεσµίας
ενός (1) έτους ενώπιον του αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει µε τη
διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολ∆.
4. Η αποβολή µέλους επέρχεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών,
εφόσον το µέλος προέβη σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν
από το νόµο αυτό και το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. και καθίσταται µη ανεκτή η
παραµονή του στην Κοιν.Σ.Επ.. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να εξειδικεύει
τους λόγους αποβολής ενός µέλους. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται
µε τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.∆. ενώπιον του αρµόδιου κατά τόπον
Μονοµελούς Πρωτοδικείου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός έτους που αρχίζει
από τη γνωστοποίηση στο µέλος της απόφασης αποβολής.
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9. Σε περίπτωση που µέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, ή αν είναι νοµικό πρόσωπο
λυθεί και εκκαθαρισθεί, η εισφορά του µέλους αυτού αποκτάται από τον ειδικό ή
καθολικό του διάδοχο.

ΆΡΘΡΟ 9
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται µε σχετική απόφαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. τακτικώς, µία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και µέσα σε
διάστηµα τριών (3) µηνών από τη λήξη της οικονοµικής χρήσης, και εκτάκτως,
προκειµένου να αποφασιστούν ζητήµατα, τα οποία, είτε αποτελούν αρµοδιότητες αυτής,
είτε είναι µείζονος σηµασίας για την Κοιν.Σ.Επ.,
i) εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα για συγκεκριµένο θέµα προς τη ∆ιοικούσα Επιτροπή
της Κοιν.Σ.Επ. από το 1/3 των µελών
ii) είτε µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ..
Αν η ∆ιοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση παρά το αίτηµα του 1/3 των µελών, τα
µέλη αυτοδικαίως αποκτούν το δικαίωµα να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης µε βάση τις επόµενες διατάξεις.
2. Οι παράνοµες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρµοδίου
Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που αποφασίζει µε τη διαδικασία των άρθρων 682επ.
ΚΠολ∆,. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στον παρόντα νόµο, στο
Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α΄ 1986) και στο καταστατικό του συνεταιρισµού είναι άκυρες και
εξαρχής δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.

ΆΡΘΡΟ 10
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή
1. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από τρία µέλη και απαρτίζεται από
τον Πρόεδρο και τα µέλη οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, µη εφαρµοζοµένου
του άρθρου 26 του Ν. 3867/2010. Η θητεία του, εάν δεν ορίζεται άλλως από το
καταστατικό, είναι τουλάχιστον διετής και κατά το µέγιστο πενταετής, παρατείνεται δε
µέχρι τη λήξη της προθεσµίας των τριών µηνών, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η
αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µελών.
2. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία τουλάχιστον φορά τον µήνα, ή όποτε
κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των µελών του. Η σύγκληση του γίνεται από τον Πρόεδρό
του κατά τα οριζόµενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά
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την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε µέλος της ∆ιοικούσας
Επιτροπής.
3. Οι αποφάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόµο, στο Ν.
1667/1986 (ΦΕΚ Α 196), σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό
είναι ακυρώσιµες και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα µέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής
απόφασης. Οι παράνοµες αποφάσεις του προσβάλλονται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας ενός (1)
έτους ενώπιον του κατά τόπον αρµοδίου Μονοµελούς
Πρωτοδικείου που αποφασίζει µε τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολ∆.

ΆΡΘΡΟ 11
∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού
1) Εργαζόµενοι στην Κοιν.Σ.Επ.. µπορούν να είναι και τα µέλη της, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο καταστατικό.
2) Ειδικά για τις Κοιν.Σ.Επ.. Ένταξης Ευάλωτων Οµάδων του Πληθυσµού τουλάχιστον
το 40% των ατόµων που εργάζονται στην Κοιν.Σ.Επ. µε αµειβόµενη εργασία προέρχεται
από ευάλωτες οµάδες. Για τις περιπτώσεις Κοιν.Σ.Επ.. Ένταξης Ευάλωτων Οµάδων του
Πληθυσµού εφαρµόζεται το άρθρο 18 του Π∆ 60/ 2007 ( ΦΕΚ Α΄64/2007) όπως ισχύει.
3) Η παροχή υπηρεσιών των µελών της Κοιν.Σ.Επ.. προς εξυπηρέτηση του σκοπού της
Κοιν.Σ.Επ.. γίνεται κατ’ εφαρµογή των άρ. 713 επ. Α.Κ. υπό την επιφύλαξη των
οριζοµένων στο άρθρο 12.

ΆΡΘΡΟ 12
Χρησιµοποίηση Πλεονάσµατος και ∆ιανοµή Κερδών

1) Τα κέρδη διατίθενται τουλάχιστον κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό
αποθεµατικού, και τουλάχιστον κατά ποσοστό 40% για τις καταστατικές δραστηριότητες
της Κοιν.Σ.Επ.. και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το υπόλοιπο διανέµεται στα
µέλη – φυσικά πρόσωπα της Κοιν.Σ.Επ., εκτός αν άλλως οριστεί µε οµόφωνη απόφαση
των µελών.
2) Η διανοµή των παραπάνω κερδών γίνεται µε βάση την εισφορά του κάθε µέλους
στην Κοιν.Σ.Επ., εκτός αν άλλως οριστεί µε οµόφωνη απόφαση των µελών.
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3) Η διανοµή διενεργείται κατά τα παραπάνω τουλάχιστον ετησίως, εκτός αν το
καταστατικό επιτρέπει την ανά τρίµηνο προδιάθεση ποσών προς τα µέλη. Εάν µε το
κλείσιµο της χρήσης δεν προκύψουν κέρδη ή προκύψουν λιγότερα από τα διανεµηθέντα,
τα µέλη υποχρεούνται άµεσα σε ανάλογη επιστροφή.

ΆΡΘΡΟ 13
Πόροι
Πόρους της Κοιν.Σ.Επ.. αποτελούν οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των µελών της,
δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την
επιχειρηµατική δραστηριότητα της, κεφάλαια από Φορείς και Οργανισµούς του ∆ηµοσίου
ή ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
της Κοιν.Σ.Επ.. σύµφωνα µε το καταστατικό της.
ΆΡΘΡΟ 14
Οικονοµικά κίνητρα και µέτρα στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων

1)Τα απασχολούµενα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. που λαµβάνουν σύνταξη γήρατος ή
αναπηρίας ή επίδοµα πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής
νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν
ταυτόχρονα και αθροιστικά µε την αµοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.
2) Οι διατάξεις του αρ. 71 του Ν.3842/10 και των παρ.1,2,3,4 και 6, του αρ.73 του
Ν.3842/10 (ΦΕΚ 58/2010 -Α) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», ισχύουν κατ΄ αναλογία και για τις Κοιν.Σ.Επ.
3) Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος για το ποσοστό των κερδών
της το οποίο διατίθεται για το σχηµατισµό αποθεµατικού και τις δραστηριότητες της
σύµφωνα µε οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Το ποσοστό
των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέµεται στα µέλη-φυσικά πρόσωπα υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή του πρώτου, µετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιµακίου εισοδήµατος της
κλίµακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994. Με την παρακράτηση του
φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση τόσο της Κοιν.Σ.Επ. όσο και των
µελών-φυσικών προσώπων της Κοιν.Σ.Επ.
4) Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορούν να
θεσπίζονται περαιτέρω οικονοµικά και φορολογικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ..
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ΆΡΘΡΟ 15
Ρύθµιση Ασφαλιστικών Θεµάτων των Μελών των Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων
Τα µέλη- φυσικά πρόσωπα της Κοιν.Σ.Επ., δύνανται να ασφαλίζονται στην πρώτη (1η)
ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε. (άρθρο 5 του Π.∆. 258/2005), καταβάλλοντας τις
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης, µειωµένες κατά 50%. Κατ΄
εξαίρεση, για τα πρόσωπα αυτά δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 5 του
Π.∆.258/2005, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 1 του
Π.∆.5/2007. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία του Οργανισµού. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται, τόσο η
ένταξη στην παραπάνω διάταξη εταίρων νέων κατηγοριών Κοιν.Σ.Επ., όσο και κάθε
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραπάνω παραγράφου 1. Η παραπάνω ρύθµιση
δεν επηρεάζει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των µελών από άλλες δραστηριότητες

ΆΡΘΡΟ 16
Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
1. Οι υπάλληλοι των αρµοδίων υπηρεσιών για την τήρηση του Μητρώου του άρθρου 4
του παρόντος, έχουν την αρµοδιότητα α) να καλούν τους εκπροσώπους των Κοιν.Σ.Επ.
να παράσχουν έγγραφα και πληροφορίες, β) να έχουν πρόσβαση κατά τους ελέγχους σε
έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε µορφή (έγγραφη,
ηλεκτρονική, µαγνητική ή άλλη), στην εγκατάστασή της Κοιν.Σ.Επ., εφόσον αυτά δεν
εµπίπτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο και δεν συνιστούν
ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, γ) να ενεργούν έρευνες στους χώρους των
Κοιν.Σ.Επ..και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένων και
των ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των
παραβιάσεων, δ) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο.
2. Η ∆ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή,
αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου, καθώς και στις κατά τόπο
και κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, αναλυτικό
δελτίο καταγεγραµµένων καταγγελιών µε τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του
Ν.2251/94 (ΦΕΚ Α-191) από Κοιν.Σ.Επ. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την τήρηση του
Μητρώου, υποχρεούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος να εφαρµόσουν τις
διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων του παρόντος άρθρου, ενηµερώνοντας µετά την
επέλευση του αποτελέσµατος την αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας
Καταναλωτή.
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3. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, µε απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου
Περιφερειάρχη επιβάλλεται σε βάρος των Κοιν.Σ.Επ.. που παραβαίνουν τις διατάξεις του
παρόντος νόµου πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίµου διπλασιάζεται και ο
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να διατάξει και την προσωρινή
διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο για χρονικό διάστηµα από ένα (1) έως έξι (6)
µήνες και σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, µπορεί να διατάξει την οριστική
διαγραφή της. Με αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, δύνανται να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω
παραβάσεις.
4. Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται αποτελούν δηµόσιο έσοδο και
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α`) και
µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ποσά που εισπράττονται θα αποδίδονται στο
Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, όπως αυτό προβλέπεται στο
Ν.3912/11 (ΦΕΚ 17 Α/17-2-2011) και εξειδικεύεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο.
5. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη
αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των µελών της
Κοιν.Σ.Επ.. από την κείµενη νοµοθεσία.

ΆΡΘΡΟ 17
∆ίκτυα Συνεργασίας, ∆υνατότητα Συµπράξεων και Προγραµµατικές Συµφωνίες
1. Οι Κοιν.Σ.Επ.. δύνανται να συνεργάζονται µεταξύ τους µε αντικείµενο, ενδεικτικά, την
ανταλλαγή προϊόντων, των οποίων είναι παραγωγοί, ή την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την
εκπλήρωση προγραµµάτων, χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς,
σύµφωνα µε τους καταστατικούς τους σκοπούς.
2. Για τη συνεργασία απαιτείται απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ..
και καταρτίζεται σύµβαση συνεργασίας µε ιδιωτικό συµφωνητικό.
3. Σε περίπτωση δηµιουργίας δικτύου οικονοµικής συνεργασίας, αυτό δεν έχει διακριτή
νοµική προσωπικότητα.
4. Οι Κοιν.Σ.Επ.. µπορούν να συµπράττουν δηµιουργώντας κοινοπραξίες και
συνεταιρισµούς, ενώσεις και κεντρικές ενώσεις, καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισµούς
ή ευρωπαϊκούς οµίλους,.
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5. Οι Κοιν.Σ.Επ.. ως συµβαλλόµενοι, δύνανται να συνάπτουν προγραµµατικές
συµφωνίες µε αντισυµβαλλόµενους το δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, για την υλοποίηση
δράσεων
που
αναφέρονται
στους
καταστατικούς
τους
σκοπούς
των
αντισυµβαλλόµενων, τηρουµένων, κατά τα λοιπά των αναφεροµένων στη διάταξη του
άρθρου 100 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ -87 Α).

ΆΡΘΡΟ 18
Λύση και εκκαθάριση
1. Η Κοιν.Σ.Επ.. λύεται σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 1667/1986. Επίσης η
Κοιν.Σ.Επ. λύεται λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρµοδίου Μονοµελούς
Πρωτοδικείου, που εκδίδεται κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και
διαπιστώνει την παράβαση όσων διατάξεων του παρόντος αφορούν τη σύσταση και
εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ.. στο οικείο Μητρώο. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία
των άρθρων 682επ. ΚΠολ∆ ενώ µε την τελεσίδικη απόφαση διαγράφεται η Κοιν.Σ.Επ..
αυτοδικαίως από το Μητρώο Φορέων Κοινωνικού Σκοπού.
2. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν στην εξόφληση των χρεών και
υποχρεώσεων της Κοιν.Σ.Επ.. Αν αποµένει παθητικό, αλλά όχι ενεργητικό, οι
εκκαθαριστές προβαίνουν σε αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Η διαπίστωση
ενεργητικού οδηγεί σε αυτοδίκαιη αναβίωση και εγγραφή στα οικεία Μητρώα βάσει του
άρθρου 791 ΚΠολ∆. Με το πέρας της εκκαθάρισης τυχόν υπόλοιπο δε διανέµεται, αλλά
διατίθεται ακέραιο στο Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης. Η διαδικασία
απόδοσης ορίζεται µε σχετική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται από το Μητρώο του άρθρου 4 του παρόντος νόµου µε
απόφαση της Αρχής της του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, εάν η Κοιν.Σ.Επ..
παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή, η Κοιν.Σ.Επ..
λύεται αυτοδίκαια και τίθεται σε εκκαθάριση.
4. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οδηγεί σε αυτοδίκαιη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ.. από
τα οικεία Μητρώα από όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Σε περίπτωση άρνησης
διενέργειας της διαγραφής εφαρµόζεται το άρθρο 791 ΚΠολ∆.

............................................
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