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Πώς να ξεκινήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση? (1)
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Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε:
Επιλογή νομικής μορφής
✓ Η νομική δομή της επιχείρησής σας είναι πολύ σημαντική, διότι επηρεάζει τους φόρους που πληρώνετε,

τα χρήματα που μπορείτε να συγκεντρώσετε, τα έγγραφα που πρέπει να καταθέσετε και την προσωπική
σας ευθύνη.

✓ Πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά τη δομή της επιχείρησής
σας, για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμβουλευτείτε
επιχειρηματικούς συμβούλους, δικηγόρους και λογιστές
προτού καταχωρίσετε την επιχείρησή σας, αποκτήσετε
αριθμό φορολογικού μητρώου και καταθέσετε τις
κατάλληλες άδειες και εγκρίσεις..

Σας συμβουλεύουμε να συμβουλεύεστε πάντα τη
συνεταιριστική οργάνωση της χώρας ή της περιοχής σας,
καθώς οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες διαφέρουν από
χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή.



Πώς να ξεκινήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση? (2)

02

Χρήσιμες συμβουλές για να ξεκινήσετε μια κοινωνική επιχείρηση:
✓ Συμβουλευτείτε τους περιφερειακούς και εθνικούς κανόνες, ανάλογα με το ποιος είναι αρμόδιος για την

ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων στον τόπο όπου επιθυμείτε να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας.

✓ Επιλέξτε μια νομική μορφή για την κοινωνική επιχείρησή σας με βάση τους κανόνες της περιοχής,
δεδομένου ότι υπάρχει μια ποικιλία τρόπων, όπως συνεταιρισμοί, ιδρύματα, ενώσεις, εργατικές
εταιρείες κ.ο.κ.

✓ Ανάλογα με τη νομική οντότητα της επιχείρησης, οι σχετικοί
νόμοι και κανονισμοί μαζί με τις απαιτούμενες διαδικασίες
πρέπει να εξετάζονται διεξοδικά πριν από την εκτέλεσή
τους..

✓ Τέλος, να θυμάστε ότι η έναρξη μιας κοινωνικής επιχείρησης
είναι σαν την έναρξη μιας παραδοσιακής επιχείρησης. Η
κύρια διάκριση έγκειται στην εταιρική αποστολή της
επιχείρησης, η οποία είναι η επιδίωξη των συλλογικών
συμφερόντων των μελών ή του ευρύτερου οικονομικού ή
κοινωνικού συμφέροντος.



Πώς να ξεκινήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση;(3)
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Επιλέξτε τον τύπο του συνεταιρισμού, ανάλογα με το επιχειρηματικό σας σχέδιο
Ένα άλλο στοιχείο των συνεταιρισμών με το οποίο θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι είναι οι διάφοροι 
τύποι συνεταιρισμών που υπάρχουν πριν επιλέξετε το είδος της επιχείρησης που θέλετε να ξεκινήσετε. 
Φυσικά, κάθε είδος συνεταιρισμού βασίζεται στη δραστηριότητα που πρόκειται να αναπτυχθεί, στον 
αριθμό των εταίρων της επιχείρησης, στο αρχικό κεφάλαιο που χρησιμοποιείται, στην τυπική αυστηρότητα 
στη σύσταση και λειτουργία του εγχειρήματος, στη νομοθεσία κάθε χώρας κ.λπ:

❑ Συνεταιρισμός καταναλωτών

❑ Συνεταιρισμός εργαζομένων

❑ Αγοραστικός συνεταιρισμός

❑ Συνεταιρισμός παραγωγών

❑ Συνεταιρισμός πολλών ενδιαφερομένων μερών

❑ Ομοσπονδιακός ή δευτεροβάθμιος συνεταιρισμός



Τα μέλη και η διακυβέρνηση του συνεταιρισμού04

❑ Γενικά, χρησιμοποιείται είτε μια δομή ενός επιπέδου είτε μια δομή δύο επιπέδων. Πολλοί
μικρότεροι ή παραδοσιακοί συνεταιρισμοί χρησιμοποιούν μονοβάθμιο σύστημα. Η δομή δύο
επιπέδων χρησιμοποιείται από πιο επαγγελματίες και μεγαλύτερους συνεταιρισμούς με
μεγαλύτερο επίπεδο έντασης κεφαλαίου.

❑ Ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να αποτελείται από έναν
ελάχιστο αριθμό μελών. Όλα τα μέλη μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης έχουν
δικαίωμα ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.

❑ Η ιδρυτική συνέλευση, είναι το πρώτο στάδιο για τον
σχηματισμό ενός συνεταιρισμού.

❑ Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα
δύο όργανα λήψης αποφάσεων των συνεταιρισμών.

❑ Η ετήσια γενική συνέλευση (ΕΓΣ) είναι μια ευκαιρία για τα
μέλη ενός συνεταιρισμού να συγκεντρωθούν, να μιλήσουν
για τον συνεταιρισμό τους, να λάβουν αποφάσεις και να
βοηθήσουν στον καθορισμό του μέλλοντός του.



Το Διοικητικό Συμβούλιο05

Μεταξύ των σημαντικότερων αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου είναι:

❑ Χειρισμός των οικονομικών θεμάτων του συνεταιρισμού

❑ Στρατηγικός σχεδιασμός

❑ Διεύθυνση

❑ Καθιέρωση πολιτικών και διαδικασιών

❑ Συμμετοχή των μελών

❑ Συνεργατική αντιπροσώπευση.



Οι χρηματοδοτικοί πόροι06

Οι οικονομικοί πόροι μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
αποτελούνται από:

➔ το κεφάλαιο της εταιρείας

➔ τις διάφορες δωρεές τρίτων

➔ τη χρησιμοποίηση του εισοδήματος της περιουσίας του από την 
επιχειρηματική δραστηριότητα

➔ τις επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση

➔ κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις περιουσιακών 
στοιχείων άλλων διεθνών, εθνικών ή τοπικών οργανισμών



Το καταστατικό(1)
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❖ Για την ίδρυση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πρότυπο καταστατικό το οποίο
συμπληρώνεται από τους ιδρυτές της Κοινωνικής Συνεταιριστικής
Επιχείρησης.

❖ Το περιεχόμενο του καταστατικού καθορίζεται από τη νομοθεσία.

❖ Το καταστατικό περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις, σύμφωνα με τον
παρόντα νόμο και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των
σχετικών νόμων.

❖ Ενδεικτικά πρότυπα καταστατικά είναι συνήθως διαθέσιμα σε
ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Εργασίας.



Το καταστατικό(2)
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❖ Το καταστατικό ενός συνεταιρισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα υποχρεωτικά στοιχεία 
περιεχομένου, τροποποιημένα και εμπλουτισμένα με πρόσθετα στοιχεία, ανάλογα με τις ανάγκες:

•την επωνυμία και την εμπορική επωνυμία του συνεταιρισμού,

•τον τόπο της έδρας,
•τους στόχους του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον ο συνεταιρισμός είναι 
συνεταιρισμός ενός σκοπού ή συνεταιρισμός πολλαπλών σκοπών,

•τους όρους και τις διαδικασίες εισδοχής, παραίτησης/αποχώρησης, αποκλεισμού και αναστολής των 
μελών,
•την αξία, καθώς και τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό των μετοχών που θα εγγραφούν από κάθε μέλος,

•τη διαδικασία και τους όρους εγγραφής και πληρωμής των μετοχών,



Το καταστατικό(3)
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•το είδος των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των μελών,
•τη διαχείριση των συνεταιριστικών μητρώων και των εγγράφων που πρέπει να τηρούνται,
•τους όρους και τις διαδικασίες σύγκλησης και διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων (τύπος πρόσκλησης,
καθορισμός και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης, εκλογή του προέδρου της συνόδου, απαρτία και
ψηφοφορία κ.λπ,)
•το περιορισμένο μέγεθος και οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου,
•τους όρους και τις διαδικασίες σύγκλησης του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου,
•χρηματοδότηση: σχηματισμός κεφαλαίου, σχηματισμός νόμιμων αποθεματικών και ταμείων,
•διανομή πλεονάσματος και κάλυψη ζημιών,
•τη διανομή του κεφαλαίου σε περίπτωση λύσης της ιδιότητας του μέλους ή εκκαθάρισης του
συνεταιρισμού,
•ορισμός του οικονομικού έτους,
•λογιστικός έλεγχος,
•προϋποθέσεις και διαδικασίες εκούσιας διάλυσης,
•διαδικασίες επίλυσης διαφορών,
•εξειδίκευση οποιουδήποτε άλλου νομικού θέματος,
•τη διαδικασία τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού/καταστατικού.



Εγγραφή10

❑ Το μητρώο τηρείται στο Τμήμα Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η πρόσβαση σε αυτό είναι
δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο.

❑ Η εγγραφή πρέπει να γίνει στο αρμόδιο Μητρώο
Συνεταιρισμών: αυτό που ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας ή σε
ισοδύναμο, ή στο περιφερειακό Μητρώο, ανάλογα με τη χώρα,
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία.

❑ Με την εγγραφή της, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
αποκτά πρόσβαση στα χρηματοδοτικά μέσα και απολαμβάνει τα
οικονομικά κίνητρα και τα μέτρα στήριξης που προσφέρονται
για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

❑ Το μητρώο μπορεί να είναι εθνικό ή περιφερειακό, ανάλογα με
τη χώρα και το πεδίο εφαρμογής του συνεταιρισμού.



Θα πρέπει να ιδρύσω μια συνεταιριστική 
εταιρεία; (1)
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Θα πρέπει να εξετάσετε τα ακόλουθα κριτήρια:
Ευθύνη: Οι μέτοχοι ενός συνεταιρισμού έχουν περιορισμένη ευθύνη για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για τις παράνομες δραστηριότητες άλλων μετόχων και 
εργαζομένων.
Σύσταση: Η σύσταση ενός συνεταιρισμού είναι μέτρια δύσκολη από πλευράς επιβάρυνσης και κόστους. Το 
αν θα ξεκινήσετε έναν κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό θα καθορίσει τα συγκεκριμένα 
βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Εκτός από τις συνήθεις διατυπώσεις για τη σύσταση μιας εταιρείας, 
η οργάνωση ενός συνεταιρισμού θα περιλαμβάνει σχεδόν σίγουρα την εκ των προτέρων απόφαση για το 
πότε και πώς θα διανέμονται τα κέρδη με τη μορφή μερίσματος πατρωνίας.

Δομή διαχείρισης: Η διοικητική δομή ενός συνεταιρισμού, όπως 
και η ίδρυσή του, καθορίζεται από το αν είναι κερδοσκοπικός ή 
μη κερδοσκοπικός και ακολουθεί τις διοικητικές δομές των 
κανονικών κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.



Θα πρέπει να ιδρύσω μια συνεταιριστική 
εταιρεία;(2)
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Λειτουργία: Η λειτουργία ενός συνεταιρισμού είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Η εκλογή και απομάκρυνση
των διευθυντών, η πλήρωση κενών θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο, η πραγματοποίηση συνεδριάσεων
του διοικητικού συμβουλίου και των μετόχων, η διατήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών, η
καταγραφή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και η έγκριση σημαντικών αποφάσεων της
διοίκησης από τους μετόχους καλύπτονται από την κρατική εταιρική νομοθεσία.
Ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων/διανομή κερδών: Γενικά, σε έναν συνεταιρισμό, τα περιουσιακά
στοιχεία της επιχείρησης ανήκουν στον συνεταιρισμό και οι μέτοχοι/μέλη δεν έχουν άμεση οικονομική
συμμετοχή σε αυτά. Οι μέτοχοι σε έναν κερδοσκοπικό συνεταιρισμό είναι ιδιοκτήτες της ίδιας της
εταιρείας, αλλά το άμεσο οικονομικό συμφέρον τους είναι οι μετοχές που κατέχουν.

Φορολογική μεταχείριση: Η "διπλή φορολογία" είναι ένα
από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα ενός συνεταιρισμού που
λειτουργεί ως εταιρεία. Τα κέρδη του συνεταιρισμού μπορεί
να φορολογηθούν δύο φορές: πρώτα σε εταιρικό επίπεδο και
ξανά σε ατομικό επίπεδο όταν τα κέρδη διανέμονται ως
μερίσματα στους μετόχους. Οι συνεταιρισμοί, σε αντίθεση με
άλλες επιχειρήσεις, μπορούν να αποφύγουν τη διπλή
φορολόγηση διανέμοντας τα κέρδη ως "μέρισμα πατρωνίας"
στα μέλη, αντί για μερίσματα μετοχών.



Η νομική διαδικασία (1)
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1. Υποβολή αίτησης εγγραφής

Η υποψήφια κοινωνική επιχείρηση υποβάλλεται στο Εθνικό Μητρώο όλων όσοι είναι υπεύθυνοι σε κάθε χώρα ή
περιοχή:
Το καταστατικό της Κοινωνικής Επιχείρησης υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη.
Κάθε ιδρυτικό μέλος υπογράφει χωριστά δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή ή μη σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση.

❖ Υπογράφεται δήλωση σχετικά με το κριτήριο της απασχόλησης ατόμων
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ως ποσοστό (που συνήθως ορίζεται
από την εθνική νομοθεσία).

❖ Υπογράφονται άλλα σχετικά δικαιολογητικά (όπου απαιτείται).

Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προχωρά στο:
- εγγραφή της Κοινωνικής Επιχείρησης στο βιβλίο μητρώου.
- παροχή πιστοποιητικού εγγραφής που ισχύει για την έναρξη
οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας
- επικύρωση του καταστατικού



Η νομική διαδικασία (2)
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2. Υποβολή πρόσθετων στοιχείων

Η εγγεγραμμένη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση υποβάλλει:

❖ Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβής διεύθυνση και σύνθεση της συντονιστικής
επιτροπής).

❖ Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

❖ Πρακτικά της συγκρότησης του οργάνου της διευθύνουσας επιτροπής.

Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και
προχωρά στο:
- έγκριση της αίτησης καταχώρισης πρόσθετων δεδομένων.
- επικύρωση πιστοποιητικού εγγραφής (ισχύει μέχρι την
υποβολή του πρώτου ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων
και έκθεσης, όπου αντικαθίσταται από το πιστοποιητικό
μέλους)



Η νομική διαδικασία (3)
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3. Τραπεζικός λογαριασμός

Για τη δημιουργία του συνεταιρισμού απαιτείται η δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της
εταιρείας για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο συνεταιρισμός πρέπει να δημιουργήσει τραπεζικό
λογαριασμό στο όνομά του, ακολουθούμενο από τη φράση "υπό σύσταση", και να καταθέσει το
καταβεβλημένο κεφάλαιο ως χρηματική εισφορά.
4. Φορολογική Υπηρεσία
o Αίτηση για τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
o Εγγραφή στον Φόρο Οικονομικών Δραστηριοτήτων.
o Δήλωση εγγραφής στην απογραφή των φορολογουμένων.

5. Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης

o Αίτηση εγγραφής του συνεταιρισμού στην Κοινωνική Ασφάλιση.
o Εγγραφή των εργαζομένων του συνεταιρισμού στο γενικό σύστημα

κοινωνικής ασφάλισης.
o Εγγραφή των συνεργατών εργασίας στο ειδικό καθεστώς για τους

αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους της Κοινωνικής Ασφάλισης.



Η νομική διαδικασία (4)
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6. Δημόσια πράξη σύστασης

Σε αρκετές χώρες ή περιοχές, η δημόσια πράξη σύστασης υπογράφεται από όλους τους εταίρους και τα
ιδρυτικά μέλη παρουσία συμβολαιογράφου. Συνήθως περιλαμβάνει:

o Τα πρακτικά της ιδρυτικής συνέλευσης
o Η ονομαστική σχέση των εταίρων
o Ο εσωτερικός κανονισμός
o Η εκδήλωση της βούλησης για την ίδρυση του συνεταιρισμού
o Η εκδήλωση της εγγραφής και της εκταμίευσης των κοινωνικών εισφορών
o Οι κοινωνικές εισφορές που καταβάλλονται από κάθε εταίρο
o Η αξία που αποδίδεται στα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρουν οι εταίροι (εάν υπάρχουν)
o Το πιστοποιητικό κατάθεσης των εισφορών στον τραπεζικό λογαριασμό
o Τρέχουσα πιστοποίηση της εταιρικής επωνυμίας του συνεταιρισμού
o Εάν υπάρχουν ενταγμένα νομικά πρόσωπα, επιπλέον πιστοποίηση της συμφωνίας της Γενικής

Συνέλευσης με την οποία εγκρίνεται η ένταξή τους στον συνεταιρισμό.



Πρακτική άσκηση17

60 λεπτά

- Εκτυπωμένο έντυπο: 
στυλό/μολύβι, μαρκαδόροι 
(προαιρετικά)
- Ψηφιακή μορφή: 
συσκευή συνδεδεμένη στο 
διαδίκτυο (υπολογιστής, 
φορητός υπολογιστής, tablet
κ.λπ.), λογισμικό 
επεξεργασίας εγγράφων 
(π.χ. Microsoft Word)

Παρακάτω θα βρείτε το ερωτηματολόγιο για την 
έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της 
συγκεντρωτικής έκθεσης Doing Business της 

Παγκόσμιας Τράπεζας. Το έγγραφο αυτό μπορεί 
να αποτελέσει έναν εξαιρετικό οδηγό για εσάς. 

Μπορείτε να το διαβάσετε και να το 
εκτυπώσετε, ώστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία 

σας και να φτιάξετε ένα πρώτο σχέδιο της 
Κοινωνικής σας Επιχείρησης ως νομικό 

πρόσωπο:

https://www.doingbusiness.org/conte
nt/dam/doingBusiness/pdf/db2020/D

B20-Starting-a-Business-
Questionnaire.pdf

Οδηγίες

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/pdf/db2020/DB20-Starting-a-Business-Questionnaire.pdf
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Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και των συντελεστών
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
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https://traincefood.si/en/home-english

https://traincefood.si/en/home-english

