
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)
ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 

205/Α΄/31.10.2016)

Υ.Α. 61621/Δ5.2643/30-12-2016 

(ΦΕΚ 56/Β΄/18-1-2017)

ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 

130/Α΄/18.07.2018)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Μ.Κ.Ε.)  

Κάθε νέο νομικό πρόσωπο που συστήνεται και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), προκειμένου να πιστοποιηθεί ως Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση και να εγγραφεί στο Μ.Κ.Ε, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ισχύουν σωρευτικά για όλες τις Κοιν.Σ.Επ.) : άρθρο 4

1. να εξειδικεύει ως καταστατικό σκοπό την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4430/2016

2.  να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη (Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας) ή επτά μέλη (Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης)

3. σε περίπτωση που μέλη του είναι νομικά πρόσωπα, το ποσοστό συμμετοχής τους να μην υπερβαίνει το 1/3 των μελών,

4. να μην συμμετέχουν σε αυτό ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

5. να μην συμμετέχουν σε αυτό ως μέλη Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ.

Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από το φορέα που εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ.

6. κάθε μέλος του να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα ύψους κατ’ ελάχιστο 100 ευρώ

7. όλα τα μέλη του να έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν

8. όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής να είναι και μέλη της επιχείρησης

9. να απαγορεύει τη διανομή των κερδών στα μέλη του,εκτός αν τα μέλη είναι και εργαζόμενοι σε αυτό

παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 17 και άρθρο 

21 
10. τα κέρδη του να διατίθενται ετησίως ως εξής: α) ποσοστό 5% των κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) ποσοστό 35% των κερδών στους

εργαζόμενους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του

ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας, γ) το υπόλοιπο

ποσοστό διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής τους δραστηριότητας

άρθρο 21 

11. να μην συμμετέχει σε αυτό ως μέλος, όποιος συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα

12. να τηρεί τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/6-12-1986), ως προς την σχέση μεταξύ των μελών, τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη λύση του, με τις

εξαιρέσεις που ρητά προβλέπονται στο ν. 4430/2016

13. να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα παρ. 3 του άρθρου 3

14. Κάθε νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα εγγραφής μόνο σε μία κατηγορία του Μητρώου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον πληρούνται οι

προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο προϋποθέσεις, μία Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να τροποποιήσει το καταστατικό της με σκοπό να ενταχθεί σε άλλη κατηγορία Κοιν.Σ.Επ. Η

τροποποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13 της 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υ.Α.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: υποπερίπτωση αα) της 

περίπτωσης α) της 

παρ. 2 του άρθρου 14

άρθρο 5

Βασικό ειδικό κριτήριο εγγραφής είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες,

όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και στο άρθρο 5 της 61621/Δ5.2643/18-1-2017 Υ.Α. Προϋπόθεση για την

πλήρωση του κριτηρίου είναι τουλάχιστον το 30% των εργαζομένων (κριτήριο απασχόλησης) και των μελών (κριτήριο συμμετοχής) να ανήκουν στις Ευάλωτες

Κοινωνικές Ομάδες. Η τήρηση του κριτηρίου συμμετοχής, ανάλογα με την Ευάλωτη Κοινωνική Ομάδα στην οποία ανήκουν τα μέλη, τεκμηριώνεται με τα

δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 5 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, τα οποία υποβάλλονται παράλληλα με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο.

Μέλη των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα χωρίς να απαιτείται να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία,

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/18.07.2018), κατά παρέκλιση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986 (Α΄196), .

παρ. 2 του άρθρου 43

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ παρ. 2 του άρθρου 5

Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από:

1. Καταστατικό σε ψηφιακή μορφή με εμφανείς τις πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών σε όλες τις σελίδες.

2. Ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το κάθε ιδρυτικό μέλος, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ.

με ίδια δραστηριότητα ή διαφορετικά τα στοιχεία της Κοιν.Σ.Επ. στην οποία συμμετέχει.



3. Στην περίπτωση που μέλος της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου που υπάγεται σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να

υποβληθεί και η σχετική έγκριση του εποπτεύοντα φορέα. 

4. Στην περίπτωση που ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθούν ακριβή αντίγραφα νομιμοποιητικών

εγγράφων για την συμμετοχή του στην υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και εξουσιοδότησης σε φυσικό πρόσωπο για την υπογραφή του Καταστατικού της.

5. Στην περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι άτομα με αναπηρίες: Απόφαση εν ισχύ αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή απόφαση εν ισχύ των

Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό και το είδος της αναπηρίας του εργαζομένου.

6. Στην περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες: Βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεσμοθετημένο για

το σκοπό αυτό δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτικό ίδρυμα, (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια

λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας), από την οποία θα προκύπτει ότι ο εργαζόμενος είναι, ή διατέλεσε στο παρελθόν, χρήστης ναρκωτικών ή άλλων ουσιών.

7. Φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι: Βεβαίωση του Δ/ντή του Σωφρονιστικού καταστήματος από την οποία προκύπτει ο εγκλεισμός του εργαζόμενου στο

σωφρονιστικό κατάστημα, ή αποφυλακιστήριο.

8. Στην περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά: Απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου Ανηλίκων από την οποία

προκύπτει η επιβολή αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων ή ο εγκλεισμός του ανήλικου σε κατάστημα κράτησης νέων.

Υποχρεώσεις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων:
1. Σε ότι αφορά την τήρηση του κριτηρίου απασχόλησης, η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μητρώου εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσληψη

εργαζομένου, υποβάλλοντας πλέον των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου και Πίνακα Προσωπικού κατατεθειμένο στην Επιθεώρηση Εργασίας

2. Η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων οφείλει, μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων, να υποβάλει στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου στοιχεία,

που τεκμηριώνουν την πλήρωση του κριτηρίου κατά το προηγούμενο έτος

3. Στην περίπτωση που η εκπλήρωση των κριτηρίων παύσει προσωρινά, η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης οφείλει να προβεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών στις απαραίτητες

εγγραφές μελών ή/και προσλήψεις εργαζομένων, ενημερώνοντας σχετικά το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου.

Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να αποκατασταθεί το απαιτούμενο ποσοστό, η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να τροποποιήσει το Καταστατικό της και να μετατραπεί σε

Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.

Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η μετατροπή εντός δύο (2)μηνών, η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο

4. Οι γενικές υποχρεώσεις που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ.

Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: υποπερίπτωση αβ) της 

περίπτωσης α) της 

παρ. 2 του άρθρου 14 

άρθρο 6 

Βασικό ειδικό κριτήριο είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, όπως αυτές

ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και στο άρθρο 6 της 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υ.Α. Προϋπόθεση για την πλήρωση

του κριτηρίου είναι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων (κριτήριο απασχόλησης) και των μελών (κριτήριο συμμετοχής) να ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές

Ομάδες. Η τήρηση του κριτηρίου συμμετοχής, ανάλογα με την Ευάλωτη Κοινωνική Ομάδα στην οποία ανήκουν τα μέλη, τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά που

αναγράφονται στο άρθρο 6 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, τα οποία υποβάλλονται παράλληλα με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο.

παρ. 2 του άρθρου 6

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από:

1. Καταστατικό σε ψηφιακή μορφή με εμφανείς τις πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών σε όλες τις σελίδες.

2. Ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το κάθε ιδρυτικό μέλος, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ.

με ίδια δραστηριότητα ή διαφορετικά τα στοιχεία της Κοιν.Σ.Επ. στην οποία συμμετέχει.

3. Στην περίπτωση που μέλος της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου που υπάγεται σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να

υποβληθεί και η σχετική έγκριση του εποπτεύοντα φορέα. 

4. Στην περίπτωση που ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθούν ακριβή αντίγραφα νομιμοποιητικών

εγγράφων για την συμμετοχή του στην υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και εξουσιοδότησης σε φυσικό πρόσωπο για την υπογραφή του Καταστατικού της.

5. Στην περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας: Βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής σχετικά με την

ύπαρξη περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.

6. Θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων: Βεβαίωση αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής

7. Στην περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι άστεγοι: Βεβαίωση καταγραφής από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή χρήσης των υπηρεσιών

Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, που λειτουργούν στους Δήμους. 

8. Στην περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας: Φορολογική δήλωση τελευταίου οικονομικού έτους και πίνακας

περιουσιακής κατάστασης (Ε9).

9. Στην περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ.  Ένταξης είναι οικονομικοί μετανάστες: άδεια διαμονής και εργασίας

10. Στην περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου:

Βεβαίωση χορήγησης άσυλου ή βεβαίωση περί κατάθεσης αίτησης ασύλου από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.



11. Στην περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ.  Ένταξης είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

12. Στην περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης είναι άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι Έλληνες Τσιγγάνοι, οι

Πομάκοι και οι Μουσουλμάνοι, που πιστοποιούνται με βάση τη γλώσσα (Ρομανί, Πομακικί), τις παραδόσεις και τη θρησκεία τους): Αντίγραφο αστυνομικής

ταυτότητας, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας)

13. Στην περίπτωση που μέλη της Κοιν.Σ.Επ.  Ένταξης είναι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών: Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Υποχρεώσεις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων:
1. Σε ότι αφορά την τήρηση του κριτηρίου απασχόλησης, η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μητρώου εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσληψη

εργαζομένου, υποβάλλοντας πλέον των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρ. 6 της 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υ.Α. και Πίνακα Προσωπικού κατατεθειμένο στην

Επιθεώρηση Εργασίας

2. Η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων οφείλει, μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων, να υποβάλει στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου στοιχεία,

που τεκμηριώνουν την πλήρωση του κριτηρίου κατά το προηγούμενο έτος

3. Στην περίπτωση που η εκπλήρωση των κριτηρίων παύσει προσωρινά, η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης οφείλει να προβεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών στις απαραίτητες

εγγραφές μελών ή/και προσλήψεις εργαζομένων, ενημερώνοντας σχετικά το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου.

Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να αποκατασταθεί το απαιτούμενο ποσοστό, η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να τροποποιήσει το Καταστατικό της και να μετατραπεί σε

Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.

Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η μετατροπή εντός δύο (2)μηνών, η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο

4. Οι γενικές υποχρεώσεις που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ.

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ: περίπτωση β) της παρ. 

2 του άρθρου 14

άρθρο 7

Για την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στην κατηγορία Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, απαιτείται η επιχείρηση να αναπτύσσει δραστηριότητες «βιώσιμης

ανάπτυξης», ή/και να παρέχει «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος», όπως ορίζονται στις παρ. 5 και 6 του αρ.2 του ν. 4430/2016(ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016)

και στο άρθρο 7 της 61621/Δ5.2643/18-1-2017 Υ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ παρ. 1 και 3 του άρθρου 10
Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από:

1. Καταστατικό σε ψηφιακή μορφή με εμφανείς τις πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών σε όλες τις σελίδες.

2. Ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το κάθε ιδρυτικό μέλος, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ.

με ίδια δραστηριότητα ή διαφορετικά τα στοιχεία της Κοιν.Σ.Επ. στην οποία συμμετέχει.

3. Στην περίπτωση που ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθούν ακριβή αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων

για την συμμετοχή του στην υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και εξουσιοδότησης σε φυσικό πρόσωπο για την υπογραφή του Καταστατικού της.

Υποχρεώσεις Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

 Οι γενικές υποχρεώσεις που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ άρθρο 15 άρθρα 9, 10, 11 και 12

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ

α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

1. Σύνταξη καταστατικού από την υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. και ηλεκτρονική υποβολή μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης ("πλατφόρμα") αίτησης εγγραφής στο Μητρώο

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο, το οποίο οφείλει να δημιουργήσει ηλεκτρονικό

λογαριασμό του υπό σύσταση Φορέα στην πλατφόρμα.

2. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά εγγραφής τα οποία αναγράφονται αναλυτικά ανωτέρω.

3. Το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας εξετάζει την αίτηση. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις διατάξεις του ν.

4430/2016 και της 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υ.Α. ή ελλείψεις δικαιολογητικών, ο υποψήφιος Φορέας ενημερώνεται μέσω τις πλατφόρμας να προβεί στις

αναγκαίες διορθώσεις εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και να υποβάλει συμπληρωματική ηλεκτρονική αίτηση με συνημμένα τα νέα δικαιολογητικά. 

4. Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει την συμπληρωματική αίτηση. Αν διαπιστώσει μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4430/2016 ή της προαναφερθείσας

υπουργικής απόφασης ή αν δεν υποβληθεί συμπληρωματική ηλεκτρονική αίτηση εντός τριάντα (30) ημερών το αίτημα απορρίπτεται.

β) ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ

1. Αν το Τμήμα Μητρώου, μετά τον έλεγχο της συμπληρωματικής αίτησης, διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προυποθέσεις εγγραφής ενημερώνει σχετικά το Φορέα να

αποστείλει εντός δέκα (10) ημερών, από την λήψη της ενημέρωσης, έντυπη αίτηση και καταστατικό σε φυσική μορφή με πρωτότυπες υπογραφές σε όλες τις

σελίδες. Στην έντυπη αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Σε περίπτωση που εντός τριάντα (30) ημερών

δεν υποβληθεί η έντυπη αίτηση το αίτημα απορρίπτεται.



2. Το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων του πρωτότυπου καταστατικού με το αντίστοιχο ηλεκτρονικά υποβληθέν και εάν δεν υπάρχουν

αποκλίσεις προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος, απόδοση Αριθμού Γε.Μ.Κ.Ο. και έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στην οποία επισυνάπτεται

επικυρωμένο αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού. 

3. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις ο Φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά να προσκομίσει εκ νέου το Καταστατικό σε φυσική μορφή εντός δέκα (10) ημερών.

Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη το αίτημα απορρίπτεται.

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο Φορέας οφείλει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο να

υποβάλει μέσω της πλατφόρμας τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 της 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υ.Α. Αν η προθεσμία

παρέλθει άπρακτη το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει, μέσω της πλατφόρμας, τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα για την υποχρέωση υποβολής των συγκεκριμένων

δικαιολογητικών. Αν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση και ο Φορέας δεν υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά διαγράφεται αυτοδίκαια από το

Μητρώο. Το Τμήμα Μητρώου εκδίδει διαπιστωτική πράξη διαγραφής την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η βεβαίωση εγγραφής ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετησίου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό

Μέλους του Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υ.Α.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Κάθε Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται α) να λαμβάνει έγκριση από το Τμήμα Μητρώου σε περίπτωση: i) τροποποίησης του καταστατικού και ii) αλλαγής της σύνθεσης των

μελών της Διοικούσας Επιτροπής και β) να ενημερώνει το Μητρώο, χωρίς υποχρέωση έγκρισης, σε περίπτωση αλλαγής λοιπών στοιχείων της επιχείρησης. Η

διαδικασία υποβολής αιτήσεων τροποποίησης στοιχείων της Κοιν.Σ.Επ. υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας, σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός των

προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 13 της 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υ.Α. Στις περιπτώσεις: α) εκπρόθεσμης αίτησης τροποποίησης στοιχείων της Κοιν.Σ.Επ., β)

μη υποβολής αντιγράφου της δήλωσης μεταβολής στην Δ.Ο.Υ. και γ) εκπρόθεσμης υποβολής του εν λόγω αντιγράφου στο Τμήμα Μητρώου, επιβάλλεται στην

Κοιν.Σ.Επ. πρόστιμο του άρθρ. 11 παρ. 3 του ν 4430/2016. 

παρ.1 του άρθρου 16  παρ. 2  του άρθρου 12, άρθρο 

13 και παρ. 1 του άρθρου 16 

Εκκρεμεί η έκδοση της Υ.Α. της

παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.

4430/2016 για τα πρόστιμα

2. Οι Κοιν.Σ.Επ. με κύκλο εργασιών και έσοδα επιχορηγήσεων της προηγούμενης ετήσιας χρήσης μεγαλύτερα από το 300% του ετήσιου κόστους μισθοδοτικής

δαπάνης ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, με βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό χωρίς επιδόματα, υποχρεούνται από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας

τους να παρουσιάζουν ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας τουλάχιστον ίση με το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης τους. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών

λαμβάνεται, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α’, του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014).

παρ. 4 του άρθρου 3 παρ. 2 του άρθρου 16
ΒΑΣΕΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ

3. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν όλα τα

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε

εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ.. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ.

οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι υπό τους οποίους παρέχονται οι

σχετικές υπηρεσίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 17

Εκκρεμεί η έκδοση της Υ.Α. της

παρ. 9 του άρθρου 17 του ν.

4430/2016 για τους

ειδικότερους όρους υπό τους

οποίους παρέχονται οι

υπηρεσίες προς την Κοιν.Σ.Επ.

από μέλη της τα οποία

βρίσκονται σε εργασιακή

σχέση με αυτήν

4. Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών της Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της. Το ποσοστό αυτό μπορεί

να αυξάνεται μέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Τμήματος Μητρώου επί αιτήσεως

της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος. Ο

υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών πραγματοποιείται σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

άρθρο 18 παρ. 3 του άρθρου 16

ΒΑΣΕΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ

5. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στοιχεία

για την λειτουργία τους, από τα οποία να τεκμηριώνεται η πλήρωση των κριτηρίων εγγραφής τους. Συγκεκριμένα, οφείλουν να υποβάλουν το Ετήσιο Πρόγραμμα

Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει τον οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των

δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους. Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιο ισολογισμό ή/και Οικονομική Κατάσταση Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014). Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης του Πιστοποιητικού Μέλους του Μητρώου περιγράφονται

αναλυτικά στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 16 της 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υ.Α.

παρ. 1 άρθρου 16, 

άρθρο 71

παρ. 4 του άρθρου 16

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

α) Για την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού η επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία

εμπρόθεσμης συνεδρίασης της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τις Οικονομικές της καταστάσεις

και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του νέου έτους, οφείλει να υποβάλει στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου, μέσω της πλατφόρμας, ηλεκτρονική

αίτηση καταχώρησης στοιχείων του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, με βάση ειδικό πρότυπο έντυπο.

παρ. 5 του άρθρου 16



β) Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στη αίτηση είναι τα εξής:

- Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών (με την οποία εγκρίθηκαν απολογισμός-προγραμματισμός και οικονομικές καταστάσεις,

- Οικονομικές καταστάσεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014)

- Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΙΚΑ των τεσσάρων τριμήνων του προηγούμενου έτους ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του Προέδρου της Διοικούσας

Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη απασχόλησης προσωπικού κατά το έτος αναφοράς

- Πίνακα Προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης),

- Δικαιολογητικά για τους εργαζόμενους που αφορά ο απολογισμός και προσελήφθησαν εντός του έτους, από τα οποία θα προκύπτει ότι τηρούνται τα κριτήρια

απασχόλησης και συμμετοχής (μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης)

- Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για λήψη απόφασης σχετικά με την διανομή των κερδών στους εργαζομένους και αναλυτική κατάσταση στην οποία θα

αποτυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού καθώς και αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο διανομής τους

- Αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα ή μεταβίβασης των συνεταιριστικών μερίδων (υποχρεωτικών και

προαιρετικών).

παρ. 6 του άρθρου 16

γ) Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν τεκμηριώνεται η εκπλήρωση των κριτηρίων εγγραφής, το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου

ενημερώνει σχετικά τον Φορέα και τον καλεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλει πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία. Αν από τα νέα

στοιχεία δεν προκύπτει η εκπλήρωση των κριτηρίων εγγραφής, ο Φορέας διαγράφεται από το Μ.Κ.Ε.

παρ. 7 του άρθρου 16

δ) Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, προκύπτει ότι ο Φορέας παραμένει σε αδράνεια για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις, ο Φορέας

διαγράφεται από το Μ.Κ.Ε.

παρ. 8 του άρθρου 16

ε) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με τα ανωτέρω το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση

του αιτήματος, εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου.

παρ. 9 του άρθρου 16

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: παρ. 1 του άρθρου 14 

i) Όταν δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο.

ii) Όταν το μέλος του Μ.Κ.Ε ή τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό, χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) με 

σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος.

iii) Όταν παραμένουν αδρανείς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, δηλαδή δεν εμφανίζουν οικονομική δραστηριότητα σε δυο συνεχείς οικονομικές 

χρήσεις. Ως οικονομική δραστηριότητα για τις Κοιν.Σ.Επ. νοείται η πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από την επιχείρηση.

2. ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. παρ. 2 του άρθρου 14 

 Κάθε Φορέας, μέλος του Μ.Κ.Ε, διαγράφεται από αυτό, στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μελών του αποφασίσει τη λύση του νομικού προσώπου.

3. Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ:

α) τα μέλη του μειωθούν κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζει κατά περίπτωση ο ν. 4430/2016 παρ. 1 του άρθρου 22 παρ. 3 του άρθρου 14 

β) υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί προβολής ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. παρ. 1 του άρθρου 22 παρ. 3 του άρθρου 14

γ) σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/6-12-1986) λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό του και δεν 

αποφασιστεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του
παρ. 2 του άρθρου 22 παρ. 3 του άρθρου 14

δ) κηρυχθεί σε πτώχευση
παρ. 3 του άρθρου 14

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ άρθρο 23

Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή της με

απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4430/2016, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η

Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ.

Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα μέλη της μειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες συμπληρωθεί ο

απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων μελών από τη γενική συνέλευση.

Η απόφαση της αναβίωσης λαμβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Μητρώο.

Η αναβίωση δεν είναι δυνατή μετά την έναρξη διανομής του απομένοντος ενεργητικού στα μέλη.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ άρθρο 15

Α) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 15

α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ παρ. 1 του άρθρου 15 
1. Η Κοιν.Σ.Επ. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής της Συνέλευσης περί λύσης, οφείλει να υποβάλει

σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Τμήμα Μητρώου, μέσω της πλατφόρμας με συνημμένο το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος προβαίνει σε εξέταση της αίτησης. Σε περίπτωση που

απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει τον Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει με συμπληρωματική ηλεκτρονική αίτηση

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της ειδοποίησης.

β) ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ παρ. 2 και 3 του άρθρου 15
1. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι πλήρης, καλείται η Κοιν.Σ.ΕΠ. να υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών με έντυπη αίτηση (στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά

ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης), τα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή. Εάν δεν υποβληθούν ή υποβληθούν εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά,

επιβάλλεται πρόστιμο της παρ.3 του αρ.11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016)

Εκκρεμεί η έκδοση της Υ.Α. της

παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.

4430/2016 για τα πρόστιμα

2. Με την έγκριση του αιτήματος διαγραφής, η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα Πιστοποιητικό Λύσης-Βεβαίωση Διαγραφής, ενώ ταυτόχρονα καταχωρείται

στο Μητρώο σήμανση ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης και ενημερώνεται υπηρεσιακά η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η Κοιν.Σ.Επ. θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Η διαδικασία της εκκαθάρισης προβλέπεται στην

παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 4430/2016.

παρ. 3 του άρθρου 22

 Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και πάντως εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Διαγραφής, ο Φορέας υποχρεούται να υποβάλει στο Τμήμα 

Μητρώου:

α) αντίγραφο της βεβαίωσης διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και

β) οικονομικές καταστάσεις στις οποίες θα αποτυπώνεται το αποτέλεσμά της εκκαθάρισης, καθώς και αποδεικτικά κατάθεσης τυχόν απομένοντος ενεργητικού στο 

Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Στη συνέχεια, το Τμήμα Μητρώου καταχωρεί την οριστική διαγραφή της επιχείρησης από το Μ.Κ.Ε. Σε περίπτωση που δεν 

υποβληθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, το Τμήμα Μητρώου επιβάλει πρόστιμο της  παρ.3 του αρ.11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 

205/Α/31.10.2016). παρ. 4 του άρθρου 15

Εκκρεμεί η έκδοση της Υ.Α. της

παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.

4430/2016 για τα πρόστιμα

Β) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ παρ. 5 και 6 του άρθρου 15

α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

1. Το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει την επιχείρηση σχετικά με την απόφαση διαγραφής και την καλεί εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών να

υποβάλει με ηλεκτρονική αίτηση Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, με το οποίο θα αποφασίζεται η μετατροπή της επιχείρησης σε άλλη νομική μορφή, και η διανομή

της περιουσίας της σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή η λύση και εκκαθάρισή της.

2. Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει χωρίς να υποβληθεί η ανωτέρω αίτηση και το σχετικό πρακτικό ΓΣ, το Τμήμα Μητρώου διαγράφει αυτεπάγγελτα την

Κοιν.Σ.Επ. από το Μ.Κ.Ε. και επιβάλει πρόστιμο της παρ.3 του αρ.11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

Εκκρεμεί η έκδοση της Υ.Α. της

παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.

4430/2016 για τα πρόστιμα

3. Εάν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει τον Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει με συμπληρωματική ηλεκτρονική

αίτηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της ειδοποίησης.

β) ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ

1. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι πλήρης, καλείται ο Φορέας να υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών με έντυπη αίτηση (στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο

αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης), τα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή. Εάν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά, επιβάλλεται

πρόστιμο. της παρ.3 του αρ.11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

Εκκρεμεί η έκδοση της Υ.Α. της

παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.

4430/2016 για τα πρόστιμα

2. Η απόφαση διαγραφής του Φορέα από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κοινοποιείται με ευθύνη του Τμήματος Μητρώου στην αρμόδια Δημόσια

Οικονομική Υπηρεσία.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ άρθρο 11 άρθρα 28, 29 και 30

Α. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ άρθρο 28

1. Αρμόδια υπηρεσία για την άσκηση αυτεπάγγελτου Διοικητικού ελέγχου είναι το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που το εν λόγω Τμήμα διαπιστώσει ότι η Κοιν.Σ.Επ.

παραβιάζει τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) ή αμελεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της σε αυτό,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υ.Α., καλεί τους εκπροσώπους της Κοιν.Σ.Επ. στην υποβολή έγγραφων διευκρινίσεων και

πληροφοριών, θέτοντας προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Αν η Κοιν.Σ.Επ. παρέχει, εντός της προθεσμίας, τις πληροφορίες και διευκρινίσεις που της

ζητήθηκαν και από τα προσκομισθέντα στοιχεία δε διαπιστώνεται παράβαση του νόμου, ο έλεγχος περατώνεται.

παρ. 1 του άρθρου 11 παρ. 1 του άρθρου 28

2. Εφόσον από τον έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων, προκύψει παραβίαση των προαναφερθέντων διατάξεων, το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου

επιβάλλει τα διοικητικά πρόστιμα, που κατά περίπτωση προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), όπως τροποποιήθηκε

με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/18.07.2018).

παρ. 3, 4, 5 και 6 του 

άρθρου 11

παρ. 2 του άρθρου 28 παρ. 1 του άρθρου 43
Εκκρεμεί η έκδοση της Υ.Α. της

παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.

4430/2016 για τα πρόστιμα

3. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών παρέλθει χωρίς να προσκομιστούν τα στοιχεία, το Τμήμα Παρακολούθησης και

Ελέγχου διενεργεί επιτόπιο έλεγχο ή παραγγέλλει, στην αρμόδια για τα θέματα Απασχόλησης - Εμπορίου - Τουρισμού Διεύθυνση της Περιφέρειας που βρίσκεται η

έδρα της Κοιν.Σ.Επ. τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στους χώρους λειτουργίας της, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή της. Κατά την αυτοψία, ελέγχονται τα βιβλία

που τηρεί υποχρεωτικά η Κοιν.Σ.Επ. βάσει του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) (Μελών Συνεταιρισμού, πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και πρακτικών

Διοικούσας Επιτροπής), τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία για την ταυτοποίηση των όσων έχουν δηλωθεί από την Κοιν.Σ.Επ. στο Τμήμα Μητρώου, αλλά και όλα τα

στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την διεκπεραίωση του ελέγχου, εκτός αν αυτά εμπίπτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο ή

συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αν κατά τον έλεγχο η διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ. αρνηθεί τη συνεργασία, οι υπάλληλοι του Τμήματος Παρακολούθησης

και Ελέγχου δύνανται να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων και στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, που μπορούν να

αποτελέσουν αντικείμενο του ελέγχου, συντάσσοντας πρωτόκολλο με αναλυτική περιγραφή των ειδών που κατασχέθηκαν. 

παρ. 3 και 4 του άρθρου 28

4. Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από την Περιφέρεια, με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η αρμόδια Διεύθυνση συντάσσει έκθεση στην οποία παραθέτει

τα πορίσματα του ελέγχου, την οποία και αποστέλλει στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου, με βάση το πόρισμα του

ελέγχου που πραγματοποίησε το ίδιο ή λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα του ελέγχου που του διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών, επιβάλει τα

διοικητικά πρόστιμα που κατά περίπτωση προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), όπως τροποποιήθηκε με την

παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/18.07.2018).

παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του 

άρθρου 11

παρ. 5 του άρθρου 28 παρ. 1 του άρθρου 43 Εκκρεμεί η έκδοση της Υ.Α. της

παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.

4430/2016 για τα πρόστιμα

5. Πλέον των ελέγχων που αφορούν στην τήρηση των τυπικών υποχρεώσεων των Κοιν.Σ.Επ., το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου διενεργεί δειγματοληπτικούς

ελέγχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες, για την ταυτοποίηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί από τις Κοιν.Σ.Επ. και προκειμένου να διαπιστώσει την

τήρηση των γενικών και ειδικών κριτηρίων εγγραφής. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από

την συμμετοχή στο Μητρώο, ή η Κοιν.Σ.Επ. έχει πάψει να πληροί τα γενικά και ειδικά κριτήρια εγγραφής, παράλληλα με την επιβολή χρηματικού προστίμου, το

Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου μπορεί να διαγράψει την Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο.

Στην περίπτωση που παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, δεν

καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με την Κοιν.Σ.Επ. και η διενέργεια αυτοψίας στο χώρο λειτουργίας της και εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από

την ημερομηνία της πρώτης προσπάθειας επικοινωνίας, το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου διαγράφει την Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο.

παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 28

6. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαπιστωθεί ότι μια Κοιν.Σ.Επ. παραβαίνει τις ρυθμίσεις του ν. 4430/2016, τότε επιβάλλεται σε αυτήν

πρόστιμο. Τα ποσά των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης του ύψους του προστίμου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 4430/2016 λαμβανομένου υπόψη

του ύψους του παράνομου περιουσιακού οφέλους και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σε κάθε περίπτωση το επιβληθέν πρόστιμο δε μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων (200) ευρώ και μεγαλύτερο των πενήντα

χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο, εισπράττοναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974,

ΦΕΚ 90/Α/5-4-1974) και αποδίδονται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική,

ποινική ή πειθαρχική κύρωση που προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων μελών Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από την κείμενη νομοθεσία. Με

τον καθορισμό διοικητικού πρόστιμου, οι υπάλληλοι του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου οφείλουν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική βάση και να

καταχωρίσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της απόφασης επιβολής προστίμου, το ύψος του προστίμου, καθώς και το λόγο επιβολής του.

παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 του 

άρθρου 11

άρθρο 30 παρ. 1 του άρθρου 43 Εκκρεμεί η έκδοση της Υ.Α. της

παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.

4430/2016 για τα πρόστιμα



7. Αν το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου διαπιστώσει ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του μέλους Κοιν.Σ.Επ. χρησιμοποιούν τις ευνοϊ κές 

ρυθμίσεις του ν. 4430/2016 με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος, πέραν της επιβολής

προστίμου σε βάρος τους, η Κοιν.Σ.Επ. στην οποία αυτά μετέχουν διαγράφεται από το Μητρώο με απόφαση του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της επιβάλλεται πρόστιμο ύψους

τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Η απόφαση περί διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

και στα ασφαλιστικά ταμεία. Τα παραπάνω μέλη για διάστημα τριών (3) ετών δεν έχουν δικαίωμα να είναι μέλη οποιουδήποτε Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

Οικονομίας ή εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, να είναι τα ίδια Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

παρ. 4 του άρθρου 11 παρ. 9 του άρθρου 28 Εκκρεμεί η έκδοση της Υ.Α. της

παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.

4430/2016 για τα πρόστιμα

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου υποχρεούται σε εύλογο χρονικό διάστημα να κινήσει τις διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων σε Κοιν.Σ.Επ., σύμφωνα με τη

διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 28 της 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υ.Α., σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του καταγγελία άμεσα από ιδιώτη ή

έμμεσα μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας του Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, των Διευθύνσεων Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών, της

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Τομέας Απασχόλησης, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή

άλλου φορέα. 

παρ. 2 του άρθρου 11 άρθρο 29

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι αρμόδια για την αποστολή αναλυτικού

δελτίου καταγεγραμμένων καταγγελιών σχετικών με παραβιάσεις των διατάξεων του Ν. 2251/1994 (Α’191) από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

Οικονομίας προς την αρμόδια Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και προς τις υπηρεσίες των Περιφερειών οι

οποίες είναι αρμόδιες για τα θέματα Απασχόλησης-Εμπορίου-Τουρισμού. Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να

κινούν τις προαναφερθείσες διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας

Καταναλωτή.

παρ. 2 του άρθρου 11

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Αν Κοιν.Σ.Επ. διαγραφεί από το Μητρώο µε πρωτοβουλία της Διοίκησης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 11, οφείλει εντός ενενήντα (90) ηµερών από την

κοινοποίηση σε αυτούς της πράξης διαγραφής, να ενεργήσει τη νόµιµη µετατροπή της Κοιν.Σ.Επ. σε µορφή επιχείρησης που τα µέλη επιθυµούν ή να προβούν στη

λύση της. Σε κάθε περίπτωση, µετά τη λύση ή πριν τη µετατροπή σε άλλη νοµική µορφή, τίθεται σε εκκαθάριση, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του N. 4430/2016. Οι

ανωτέρω ενέργειες οφείλουν να γνωστοποιούνται από την Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του

Ν. 4447/2016).

παρ. 9 του άρθρου 11


