ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ν. 4430/2016 (ΦΕΚ
ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ 205/Α΄/31.10.2016)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΛΟ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ άρθρο 5
ΚΑΛΟ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
1. Οι Φορείς Κοινωνικής και παρ. 1 του άρθρου 5
Αλληλέγγυας Οικονομίας έχουν
πρόσβαση στη χρηματοδότηση
από το Ταμείο Κοινωνικής
Οικονομίας, το Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας
και
Ανάπτυξης, σύμφωνα με την
περίπτωση γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ του
Ν. 3912/2011 (Α’ 17) και μπορεί
να υπάγονται στις διατάξεις του
Ν. 3908/2011 (Α’ 8) "Ενίσχυση
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
Οικονομική Ανάπτυξη, την
Επιχειρηματικότητα και την
Περιφερειακή Συνοχή".
2. Οι Φορείς Κοινωνικής και παρ. 2 του άρθρου 5
Αλληλέγγυας Οικονομίας που
ασκούν
επιχειρηματική
δραστηριότητα
μπορεί
να
εντάσσονται σε προγράμματα
στήριξης
της
επιχειρηματικότητας και σε

Υ.Α.
61621/Δ5.2643/3012-2016 (ΦΕΚ
56/Β΄/18-1-2017)

4555/2018 (ΦΕΚ
133/Α΄/19.07.2018)

Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
199/Α/03.12.2018)

προγράμματα του Οργανισμού
Απασχόλησης
Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη
στήριξη της εργασίας.
3. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. παρ. 3 του άρθρου 5
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
μπορεί να παραχωρούν με
απόφαση
του
διοικητικού τους οργάνου τη
χρήση κινητής και ακίνητης
περιουσίας τους σε Φορείς
Κοινωνικής
και
Αλληλέγγυας Οικονομίας για
την ενίσχυση δραστηριοτήτων
συλλογικής και κοινωνικής
ωφέλειας,
όπως
περιγράφονται
στις
παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 2 του ν. 4430/2016. Τα
αντικειμενικά
κριτήρια
και η διαφανής διαδικασία
παραχώρησης χρήσης κινητής ή
ακίνητης
περιουσίας
των
νομικών
προσώπων του προηγούμενου
εδαφίου ρυθμίζονται με κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
Οικονομικών και του κατά
περίπτωση
αρμόδιου
Υπουργού. Με την ως άνω
απόφαση
καθορίζονται
η

διάρκεια της παραχώρησης της
χρήσης,
οι
υποχρεώσεις του φορέα προς
τον
οποίο
γίνεται
η
παραχώρηση,
το
τυχόν
αντάλλαγμα, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα. Οι εργασίες
διαμόρφωσης,
συντήρησης,
λειτουργίας,
έκδοσης
πολεοδομικών
ή
άλλων αδειών βαρύνουν το
φορέα προς τον οποίο γίνεται η
παραχώρηση.

4. Με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου που λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών
του,
επιτρέπεται
να
παραχωρείται δωρεάν η χρήση
δημοτικών
ακινήτων
σε φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν.
4430/2016 (Α΄205) που έχουν
την
έδρα
τους
ή
ασκούν τη δραστηριότητά τους
στον οικείο δήμο, για την
ενίσχυση της τοπικής και
κοινωνικής
ωφέλειας, όπως αυτή ορίζεται
στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
4430/2016. Η διάρκεια της
παραχώρησης δεν μπορεί να

παρ. 2 του αρθρου
196

υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
Μετά τη λήξη της πενταετίας,
επιτρέπεται
η
απευθείας εκμίσθωση του ιδίου
ακινήτου
στον
παραχωρησιούχο
φορέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονομίας, κατόπιν αίτησής
του, σύμφωνα με τις διατάξεις
της
περίπτωσης
β΄
της
παραγράφου
2
του
άρθρου 192 ν. 3463/2006
(Α΄11)
.
Σε
περίπτωση
παράβασης των όρων της
παραχώρησης
ή
των
διατάξεων του ν. 4430/2016, η
παραχώρηση ανακαλείται με
απόφαση
του
δημοτικού
συμβουλίου,
η
οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη
πλειοψηφία
των
παρόντων.
5. Με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, επιτρέπεται η
δωρεάν παραχώρηση χρήσης
κινητών
πραγμάτων
σε
φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας του ν. 4430/2016
(Α΄ 205) που έχουν την
έδρα τους ή ασκούν τη
δραστηριότητά τους στον οικείο
δήμο, για την επιτέλεση των
σκοπών
τους
(αρ.

παρ. 3 του άρθρου
196

196 του ν. 4555/2018, ΦΕΚ
133/Α΄/19.7.2018)

6.
Με
απόφαση
του
περιφερειακού
συμβουλίου
που λαμβάνεται με την
απόλυτη
πλειοψηφία
του
συνολικού αριθμού των μελών
του,
επιτρέπεται
να
παραχωρείται δωρεάν η χρήση
ακινήτων
της
οικείας
περιφέρειας
σε
Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας του ν. 4430/2016
(Α΄205)
που
έχουν
την έδρα τους ή ασκούν τη
δραστηριότητά
τους
στην
οικεία περιφέρεια, για την
ενίσχυση
της
τοπικής
κοινωνικής ωφέλειας, όπως
αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4430/2016. Η
διάρκεια
της
παραχώρησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
Μετά τη λήξη της πενταετίας,
επιτρέπεται
η
απευθείας εκμίσθωση του ίδιου
ακινήτου
στον
παραχωρησιούχο
φορέα
Κ.ΑΛ.Ο., με απόφαση του περι
φερειακού συμβουλίου που

άρθρο 281

λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού
των
μελών του. Το μίσθωμα των
ακινήτων καθορίζεται από την
επιτροπή της παραγράφου 4
του
άρθρου
13.
Σε περίπτωση παράβασης των
όρων της παραχώρησης ή των
διατάξεων του ν. 4430/2016, η
παραχώρηση ανακαλείται με
απόφαση του περιφερειακού
συμβουλίου,
η
οποία
λαμβάνεται
με
την
απόλυτη
πλειοψηφία
των
παρόντων.
7. Με απόφαση του
περιφερειακού συμβουλίου,
επιτρέπεται η δωρεάν
παραχώρηση χρήσης κινητών
πραγμάτων της οικείας
περιφέρειας σε φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας του ν.
4430/2016 που έχουν την έδρα
τους ή ασκούν τη
δραστηριότητά τους στην
οικεία περιφέρεια, για την
επιτέλεση των σκοπών τους

άρθρο 281

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΟΡΕΩΝ άρθρο 6
ΚΑΛΟ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1. Οι Φορείς Κοινωνικής και παρ. 1 του άρθρου 6
Αλληλέγγυας
Οικονομίας
μπορούν
να
συνάπτουν
προγραμματικές συμβάσεις για
τη μελέτη και εκτέλεση έργων
και προγραμμάτων κοινωνικής
ωφέλειας που αναφέρονται
στους καταστατικούς σκοπούς
τους με αντισυμβαλλόμενους
το Δημόσιο ή φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και
τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Οι
ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται
στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του Ν.
4129/2013.
Με
ποινή
ακυρότητας, οι συμβάσεις της
παρούσας
παραγράφου
αναρτώνται εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία σύναψης, στον
ιστότοπο της Διαύγειας του
Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και
καταχωρίζονται
στο
Μητρώο από το Φορέα εντός
της ίδιας προθεσμίας.

2.
Στις
προγραμματικές παρ. 2 του άρθρου 6
συμβάσεις που συνάπτονται
από Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
Οικονομίας
απαραίτητα
ορίζονται
το
αντικείμενο της σύμβασης, ο
σκοπός και το περιεχόμενο των
μελετών, των έργων, των
προγραμμάτων
ή
των
υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός
τους, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις
των
συμβαλλομένων,
το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της
σύμβασης, οι πόροι από τους
οποίους θα καλυφθούν οι
αναλαμβανόμενες οικονομικές
υποχρεώσεις και η διάρκεια της
σύμβασης. Επίσης, ορίζεται το
όργανο παρακολούθησης της
εφαρμογής
της
και
οι
αρμοδιότητές του, καθώς και οι
ρήτρες
σε
βάρος
του
συμβαλλομένου
που
παραβαίνει τους όρους της
προγραμματικής σύμβασης.
3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για παρ. 3 του άρθρου 6
την
εκτέλεση
των
προγραμματικών συμβάσεων
μπορεί να χρηματοδοτούνται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων
μέσω
προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων από

την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
προγραμμάτων
που
χρηματοδοτούνται αμιγώς από
εθνικούς πόρους, τον Τακτικό
Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά
ή περιφερειακά προγράμματα,
καθώς
και
από
τους
προϋπολογισμούς
των
συμβαλλόμενων φορέων. Είναι
δυνατή η χρηματοδότηση των
συμβαλλομένων
και
από
φορείς του δημόσιου τομέα
που δεν μετέχουν στην
προγραμματική σύμβαση.
4. Για την εκτέλεση των παρ. 4 του άρθρου 6
προγραμματικών συμβάσεων
δεν επιτρέπεται η απασχόληση
προσωπικού
του
ενός
συμβαλλομένου στον άλλον,
αλλά
επιτρέπεται
η
παραχώρηση
της
χρήσης
ακινήτων,
εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και μέσων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ άρθρο 7
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΛΟ
1. Οι Φορείς Κοινωνικής και παρ. 1 του άρθρου 7
Αλληλέγγυας
Οικονομίας
μπορεί να συμπράττουν μεταξύ
τους για οικονομικούς σκοπούς.
Για τη σύμπραξη απαιτείται
απόφαση
των
Γενικών
Συνελεύσεων
των
συμπραττόντων Φορέων. Οι

μορφές
οικονομικής
συνεργασίας
μεταξύ
των
Φορέων περιλαμβάνουν:
α) τη σύναψη συμβάσεων για
την ανταλλαγή προϊόντων ή
υπηρεσιών,
β) τη σύσταση κοινοπραξιών,
δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού
συνεταιρισμών,
ευρωπαϊκών
συνεταιρισμών
ή
ευρωπαϊκών
ομίλων
και
δικτύων
οικονομικής
συνεργασίας
με
διακριτή
νομική
προσωπικότητα.
Η
σύσταση και λειτουργία των
ανωτέρω
συμπράξεων
διέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος
νόμου
και
οι
συμπράξεις καθίστανται Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας.
2.
Μέλη
των
ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 7
συμπράξεων μπορούν να είναι
και φυσικά πρόσωπα, μόνον
εφόσον είναι εργαζόμενοι σε
αυτές.
3. Το καταστατικό των ανωτέρω παρ. 3 του άρθρου 7
συμπράξεων πρέπει να είναι
σύμφωνο με την περίπτωση δ’
της παραγράφου 1 του άρθρου
3, πλην του στοιχείου γγ’, και
να
εξειδικεύει
ρητά
τις
κατηγορίες μελών του ανάλογα
με τις ιδιότητες και τον τρόπο

συμμετοχής τους σε αυτόν και
τα
δικαιώματα
και
τις
υποχρεώσεις αυτών.
4.
Δεν
επιτρέπονται παρ. 4 του άρθρου 7
συναλλαγές
μεταξύ
της
σύμπραξης και των μελών των
Φορέων που την απαρτίζουν.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΛΟ ΜΕ παρ. 3 του άρθρου 3
ΜΗ ΜΕΛΗ (ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ)
και άρθρο 8
1. Ο Φορέας Κοινωνικής και παρ. 3 του άρθρου 3
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.
2. Ο Φορέας Κοινωνικής και παρ. 1 του άρθρου 8
Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν
έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις
προς τα μη μέλη που
λειτουργούν ως εθελοντές,
εφόσον πληρούνται σωρευτικά
οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Από την εθελοντική δράση

Εκκρεμεί η έκδοση
της Υ.Α. της παρ. 3
του άρθρου 3 του ν.
4430/2016 για την
τήρηση
του
Μητρώου
Εθελοντών

δεν παράγονται άμεσα έσοδα
για
το
Φορέα.
β.
Η
δράση
έχει
προαποφασισθεί
από
το
Διοικητικό Συμβούλιο ή τη
Διοικούσα
Επιτροπή
του
Φορέα.
Η
απόφαση,
η
πρόσκληση και το πρόγραμμα
της δράσης που θα γίνει χρήση
εθελοντών καταγράφονται σε
πρακτικό,
το
οποίο
προδημοσιεύεται
στην
ιστοσελίδα του Φορέα.
3. Ο Φορέας Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
Οικονομίας:
α. Ευθύνεται για τυχόν ζημίες
που
προξενήθηκαν
στον
εθελοντή κατά την παροχή της
εθελοντικής του απασχόλησης
στο
Φορέα.
β. Σε περίπτωση που ο
εθελοντής απασχολείται στο
εξωτερικό, ο Φορέας παροχής
εθελοντικής
απασχόλησης
αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα
ταξιδιού,
διαβίωσης,
καταλύματος, επαναπατρισμού
και
ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη που θα προκύψει
κατά τη διάρκεια διαμονής του
εθελοντή στο εξωτερικό.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΛΟ

άρθρο 9

Δέκα (10) τουλάχιστον Φορείς παρ. 1 του άρθρου 9
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας
μπορούν
να
συστήσουν Ένωση Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας. H Ένωση αυτή δεν
μπορεί να έχει εμπορική
ιδιότητα και σκοπός της είναι η
προαγωγή και διάδοση των
δραστηριοτήτων
συλλογικής
και κοινωνικής ωφέλειας των
μελών της, η ανάπτυξη των
αρχών της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας. Κάθε
Ένωση επιδιώκει τους στόχους
της μέσω δραστηριοτήτων,
όπως η εκπροσώπηση, βοήθεια
και προστασία, εκπαίδευση και
κατάρτιση,
συμβουλευτικές
υπηρεσίες, οικονομική, νομική
και τεχνική βοήθεια, έλεγχος,
επίλυση διαφορών, υποστήριξη
ίδρυσης νέων ή ανάπτυξη των
υφιστάμενων
Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας.
Η
Γενική
Συνέλευση
της
Ένωσης
απαρτίζεται
από
τους
αντιπροσώπους των Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας
οι
οποίοι
αποτελούν μέλη της Ένωσης.

Κάθε Φορέας Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας
Οικονομίας
εκπροσωπείται στη Γενική
Συνέλευση της Ένωσης από
έναν αντιπρόσωπο και κάθε
αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο. H
Γενική
Συνέλευση
εκλέγει
Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΛΟ
1. Για τη σύσταση Ένωσης παρ. 2 του άρθρου 9
απαιτείται
απόφαση
των
γενικών συνελεύσεων των
Φορέων
Κοινωνικής
και
Αλληλέγγυας Οικονομίας, που
επιθυμούν τη σύστασή της,
καθώς και σύνταξη, υπογραφή
και έγκριση του καταστατικού
της. Έδρα της Ένωσης είναι ο
δήμος
όπου
είναι
εγκατεστημένη η διοίκησή της.
Η διοικητική περιφέρεια της
Ένωσης ορίζεται από το
καταστατικό
της.
Στην
επωνυμία αναφέρεται η έδρα
της Ένωσης. Η επωνυμία πρέπει
να διακρίνεται από την
επωνυμία άλλης Ένωσης με την
ίδια έδρα. Το καταστατικό της

Ένωσης εγκρίνεται από το
Ειρηνοδικείο της έδρας της.

2. Για την έγκριση του παρ. 3 του άρθρου 9
καταστατικού κατατίθεται από
το
προσωρινό
διοικητικό
συμβούλιο
αίτηση
στο
Ειρηνοδικείο,
η
οποία
εκδικάζεται κατά τη διαδικασία
της εκουσίας δικαιοδοσίας των
άρθρων 739-866 Κ.Πολ.Δ.
3. Αν το καταστατικό δεν είναι παρ. 4 του άρθρου 9
σύννομο, το δικαστήριο εκδίδει
αναβλητική απόφαση με την
οποία καλεί το προσωρινό
διοικητικό
συμβούλιο
να
προβεί
στις
απαραίτητες
διορθώσεις ή να συμπληρώσει
τις
ελλείψεις
μέσα
σε
δεκαπέντε
(15)
εργάσιμες
ημέρες, από τη δημοσίευση της
απόφασης αυτής. Στη συνέχεια
εκδίδεται η οριστική απόφαση
του Ειρηνοδικείου. Εάν με την
απόφαση γίνει δεκτή η αίτηση,
καταχωρίζεται το καταστατικό
στο Βιβλίο Ενώσεων, που
τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με
μνεία του αριθμού της σχετικής
δικαστικής απόφασης. Από την

καταχώριση αυτή, η Ένωση
αποκτά νομική προσωπικότητα.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και
για την τροποποίηση του
καταστατικού.
Κυρωμένο
αντίγραφο
της
εγκριτικής
απόφασης του Ειρηνοδικείου
και
του
καταστατικού
αποστέλλει η Γραμματεία του
Ειρηνοδικείου
στην
εποπτεύουσα αρχή, εντός ενός
(1) μηνός από την καταχώριση
της απόφασης.
4. Το καταστατικό της Ένωσης παρ. 5 του άρθρου 9
καταρτίζεται
με
ιδιωτικό
έγγραφο,
που
φέρει
χρονολογία και υπογράφεται
από τα ιδρυτικά μέλη που
εκπροσωπούν τους Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας που επιθυμούν τη
σύσταση της Ένωσης και για να
είναι έγκυρο πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον τα στοιχεία που
αναγράφονται στις περιπτώσεις
α) έως και θ) της παραγράφου 5
του άρθρου 9 του ν. 4430/2016.
5. Το καταστατικό μπορεί, παρ. 6 του άρθρου 9
επίσης, να προβλέπει και να
ρυθμίζει θέματα που δεν
ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν,
εφόσον δεν αντίκεινται σε
ισχύουσες διατάξεις.

6. H τακτική Γενική Συνέλευση παρ. 7 του άρθρου 9
συγκαλείται υποχρεωτικά με
σχετική
απόφαση
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
μία τουλάχιστον φορά κατ’
έτος.
7. Η Γενική Συνέλευση των παρ. 8 και 9 του
μελών συνέρχεται εκτάκτως άρθρου 9
εφόσον υποβληθεί σχετικό
αίτημα με συγκεκριμένο θέμα
προς το Διοικητικό Συμβούλιο
από το 1/3 των μελών της Γ.Σ.
Αν το Διοικητικό Συμβούλιο
αρνείται τη σύγκληση, παρά το
αίτημα τουλάχιστον του 1/3
των μελών, τα μέλη αυτά
δικαιούνται
να
τη
συγκαλέσουν. Κατά τα λοιπά,
εφαρμόζονται οι παράγραφοι
1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5
και
το
άρθρο
6
του
Ν.1667/1986. Οι αποφάσεις της
Γενικής
Συνέλευσης
που
αντίκεινται στον παρόντα νόμο,
στο Ν. 1667/1986 ή στο
καταστατικό είναι άκυρες και
εξαρχής δεν παράγουν έννομα
αποτελέσματα.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.) απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο
ή
το
νόμιμο
εκπρόσωπό της και δύο
τουλάχιστον μέλη. Σε κάθε
περίπτωση
ο
συνολικός
αριθμός των μελών της είναι
περιττός αριθμός. Τα μέλη του
Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση. Η ιδιότητα του
μέλους Δ.Σ. είναι άμισθη. Η
διάρκεια της θητείας των μελών
του Δ.Σ. ορίζεται από το
καταστατικό. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται πάντα με την
απόλυτη
πλειοψηφία
των
μελών της ΔΕ. Το Διοικητικό
Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά
μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε
τρεις (3) μήνες ή συχνότερα αν
το ζητήσει το 1/3 των μελών
του. Η σύγκλησή του γίνεται
από τον Πρόεδρο. Αν ο
Πρόεδρος αδρανεί παρά την
υποβολή σχετικού αιτήματος, η
σύγκληση διενεργείται από
οποιοδήποτε
μέλος
της
Διοικούσας Επιτροπής.
9. Οι αποφάσεις των οργάνων
προσβάλλονται από το 1/3 των
μελών τους εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την
καταχώρισή τους στο Μητρώο,
ενώπιον
του
Μονομελούς

παρ. 10 έως και 12
του άρθρου 9

παρ. 13 του άρθρου
9

Πρωτοδικείου της περιφέρειας
που εδρεύει η Ένωση, κατά την
τακτική διαδικασία.

ΤΑΜΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ άρθρο 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία «Ταμείο Κοινωνικής
Οικονομίας». Το Ταμείο τελεί
υπό
την
εποπτεία
του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
εδρεύει στην Αθήνα.
2. Σκοπός του Ταμείου είναι η
χρηματοδότηση προγραμμάτων
και δράσεων για την ενίσχυση
των
Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας,
όπως
αυτοί
ορίζονται στο παρόντα νόμο.
3. Οι πόροι του Ταμείου
προέρχονται
από
τον
προϋπολογισμό
Δημοσίων
Επενδύσεων (εθνικό ή/και
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος),
καθώς και από άλλες πηγές
χρηματοδότησης.

παρ. 1 του άρθρου
10

παρ. 2 του άρθρου
10

παρ. 3 του άρθρου
10

4. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
Οικονομικών και Οικονομίας,
Ανάπτυξης
και Τουρισμού
καθορίζονται οι λεπτομέρειες
για την κατάρτιση Οργανισμού
και Κανονισμού Λειτουργίας
του Ταμείου.
5. Μέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών
ίδρυσης
και
λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία "Ταμείο Κοινωνικής
Οικονομίας",
δημιουργείται
λογαριασμός
«Ταμείο
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας» υπό την εποπτεία
της
Ειδικής
Γραμματείας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας. Με κοινή απόφαση
των
Υπουργών
Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
Οικονομικών και Οικονομίας,
Ανάπτυξης
και Τουρισμού
καθορίζονται οι λεπτομέρειες
διαχείρισης του ως άνω
Λογαριασμού, κατ’ εφαρμογή
των εδαφίων 2 και 3 του
παρόντος άρθρου.

παρ. 4 του άρθρου
10

Εκκρεμεί η έκδοση
Κ.Υ.Α. της παρ. 4
του άρθρου 10 του
ν. 4430/2016 για
την κατάρτιση
Οργανισμού και
Κανονισμού
Λειτουργίας του
Ταμείου

παρ. 5 του άρθρου
10

Εκκρεμεί η έκδοση
Κ.Υ.Α. της παρ. 5
του άρθρου 10 του
ν. 4430/2016 για
την διαχείριση του
Λογαριασμού
"Ταμείο Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας
Οικονομίας"

6. Την αρμοδιότητα για την
εποπτεία και παρακολούθηση
του Ταμείου Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει
το Τμήμα Παρακολούθησης και
Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας
της
Ειδικής
Γραμματείας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας.

υποπερίπτωση δ)
της περίπτωσης V
της παραγράφου 2
του άρθρου 39

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ
Ν.
3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/1-72011) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ
Ν.
4557/2018
(ΦΕΚ
199/Α/03.12.2018)
1. Στην περίπτωση ε΄ της
παρ. 1 του άρθρου
παραγράφου 1 του άρθρου 31, 73
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής: «Από 1.1.2019
καταργείται η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου.».

άρθρο 17

παρ. 2 του άρθρου

άρθρο 17

2. Το τέταρτο εδάφιο της 73
παραγράφου 3 του άρθρου 31
αντικαθίσταται ως εξής: «Από
το φορολογικό έτος 2018 και
εφεξής εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής τέλους
οι αγρότες – μέλη αγροτικών
συνεταιρισμών που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 8

του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι
αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι
σχολικοί συνεταιρισμοί του
άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α΄
167), οι Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη
μορφή
Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή
Συνεταιρισμού Εργαζομένων,
καθώς και οι επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως νομικής μορφής
που βρίσκονται σε εκκαθάριση,
πτώχευση ή αδράνεια. Σε
περίπτωση που η αδράνεια δεν
καταλαμβάνει ολόκληρο το
φορολογικό έτος εφαρμόζεται
αναλογικά η παράγραφος 2.».

