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ΟΡΙΣΜΟΣ κοιν.σ.επ. 
• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/1986, που 

έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 

και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. ( Ν 4430/2016 ) 

Οι κατηγορίες είναι: 

• α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:  

• αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. 
Ποσοστό 30% κατ' ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά 
σε αυτές τις κατηγορίες.  .  

• αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή 
των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ' ελάχιστον των μελών και των 
εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές 

• αγ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, 
θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης. 

• β) β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης 
ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος».  
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https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=1667/1986
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2716/1999


ΜΕΛΗ κοιν.σ.επ  

Τα μέλη της μπορούν να  

• είναι πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα (δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της),  

ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς.  

Σε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει.  

Τα μέλη της κοιν.σ.επ. μόνο με την συμμετοχή τους δεν αποκτούν εμπορική ιδιότητα ( όχι ασφάλιση ), 
επίσης δεν επηρεάζει οποιαδήποτε προηγούμενη κατάσταση του μέλους π.χ άνεργος , συνταξιούχος , 
δημόσιος υπάλληλος 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 

• ΣΤΑΔΙΟ 10 (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 

α) καταστατικό ανάλογα με την κατηγορία της 

κοιν.σ.επ εγκεκριμένο από το υπουργείο εργασίας.  

β) αίτηση εγγραφής  

γ) υπεύθυνη δήλωση   

Το υπουργείο ελέγχει και προβαίνει σε προσωρινή 

εγγραφή της κοιν.σ.επ , έκδοση βεβαίωσης 

εγγραφής απαραίτητη για την έναρξη στη Δ.Ο.Υ  

 

 

• ΣΤΑΔΙΟ 2ο (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) 

α) Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή 

διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται, 

Α.Φ.Μ. και Κ.Α.Δ., το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής) 

β) Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. 

γ) Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας 

Επιτροπής. 

Το τμήμα του μητρώου ελέγχει και προβαίνει  

Στην οριστική εγγραφή της κοιν.σ.επ 
 





ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ : 

• Η προσκόμιση γραμματείου κόστους σύστασης εταιρείας   

• Η κατάρτιση του καταστατικού από συμβολαιογράφο  

• Η παρουσία δικηγόρου στην υπογραφή του καταστατικού  

• Η καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. (10 €) 

• Η εγγραφή στον ΟΑΕΕ  

• Η εγγραφή στο επιμελητήριο 

• Η καταβολή του Γραμμάτιου Κόστους Σύστασης 

• Η καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου  

 (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό) 

• Η καταβολή τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού  

 (1 ‰ επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό)  

 

 
 
 
 

• Ελάχιστο κόστος 
συνεταιριστικής μερίδας 

100,00€ ανά μέλος 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΙΚΑ - ΟΑΕΕ             

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 

• Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους-εταίρου σε Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις 

(Ν. 4430/2016). 

•  Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της, οι οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και 

έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, ή προσφέρουν εθελοντικά 

την εργασία τους χωρίς ασφαλιστικές υποχρεώσεις για τα ίδια και την επιχείρηση. Ο Φορέας Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που 

λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα. Οι λεπτομέρειες τήρησης του Μητρώου 

Εθελοντών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

• Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα μέλη εταίροι απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση ενώ για τα 

μέλη εταίρους που είναι και εργαζόμενοι προβλέπεται  εξαρτημένη εργασία (ΙΚΑ) 

Υπ’ αριθμ. 49/16-10-12 Εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ: Β43Λ4691Ω3-Β6Φ) 
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

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

εργαζόμενοι σε αυτήν.  

Τα κέρδη διατίθονται ετησίως  

1) κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού,  

2) κατά ποσοστό 35% αποδίδεται στους εργαζόμενους του Φορέα, εκτός κι αν τα 2/3 των μελών 

της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε 

δραστηριότητες του (3)  

3) και το υπόλοιπο 60% διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση 

της παραγωγικής του δραστηριότητας  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ 

Δικαιολογητικά για την έναρξη στην Δ.Ο.Υ. : 

• Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο 

• Εγκεκριμένο Καταστατικό  

• Αντίγραφο ταυτότητας όλων των μελών  

• Συμπληρωμένη Δήλωση Έναρξης Εργασιών (έντυπο Μ3, Μ7) 

• Φυσική παρουσία Προέδρου ή εξουσιοδότηση σε τρίτο 

• Μισθωτήριο ή παραχώρηση του χώρου της έδρας της επιχείρησης 

• Πρακτικό σύστασης της πρώτης Διοικούσας επιτροπής σε σώμα 
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ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 

• Οι συνεταιρισμοί, οι οποίοι εκ του ιδρυτικού τους νόμου ή του καταστατικού τους, οφείλουν να 

συντάσσουν μόνο ισολογισμό και να μη τηρούν διπλογραφικά βιβλία, μπορούν να τηρούν 

απλογραφικά βιβλία, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 

ευρώ. 

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ) 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  
ΦΠΑ 

• Η υπαγωγή σε καθεστώς Φ.Π.Α. δεν εξαρτάται από την νομική μορφή της εταιρίας  

• Ο νόμος 2859/2000 περί Φ.Π.Α. δεν εξαιρεί της κοιν.σ.επ.  

• Είναι δυνατόν οι κοιν.σ.επ να εξαιρεθούν από το καθεστώς Φ.Π.Α. μόνο με κριτήριο την παρεχόμενη 
υπηρεσία π.χ ιατροί, εκπαιδευτικοί, κ.λ.π 

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

• Συντελεστές φορολόγησης 29% επί των καθαρών κερδών  

 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 

• Άρθρο 73 Ν.4430/2016 

• Τροποποίηση του Ν. 3986/2011 

ως εξής: 

 Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε πεντακόσια 
(500) ευρώ ετησίως». 

2.Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (Α' 152) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: 

• «Επίσης, εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη 
από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.» GLOBAL FINANCE 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοιν.Σ.Επ. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3986/2011
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3986/2011


ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κοινωνική οικονομία περιλαμβάνονται σε όλες  

• τις κρατικές χρηματοδοτήσεις ,  

• στον αναπτυξιακό νόμο ( ΕΣΠΑ ), 

• Επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.Δ  
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΛΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΚΡΟΕΣ (ΕΣΟΔΑ)   ΕΙΣΡΟΕΣ (ΕΞΟΔΑ)   
Κ.Α. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
            

ΜΗΝΑΣ 150 36 186 100 24 124 
              

            

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΦΠΑ 36-24=12 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  150-100=50€ ΚΕΡΔΗ 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 50*29%=14,5€ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Ε. 14,50 € 



ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
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Θεσσαλονίκης θ5 Αιγάλεω 

Τηλ: 211-4088802   /   6932 990566 


