Διημερίδα εργασίας για τα Κέντρα Στήριξης, 8-9 Απριλίου 2019

Επιλέγοντας τη
νομική μορφή
του υπό σύσταση
φορέα
Ομάδας εργασίας: Βάλια Θανοκώστα - Εύη Μιχαηλίδου -Αγγελική
Πανάγου- Έλενα Καλημέρη - Ιφιγένεια Δουβίτσα
Εισηγήτρια: Ι. Δουβίτσα (PhD), Σύμβουλος Ειδικού Γραμματέα
ΚΑΛΟ, Ειδ. Επιστήμονας ΔΠΘ, ΕΑΠ.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
(δλδ. φορείς δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων):


ΦΠ (Φυσικά Πρόσωπα): κάθε άνθρωπος από γέννηση έως
θάνατο.



ΝΠ (Νομικά Πρόσωπα): ένωση προσώπων ή ένωση
περιουσιακών στοιχείων από την σύσταση έως την λύση.

Ένα ΝΠ ως αυτοτελές υποκείμενο
δικαίου έχει:


δικαιώματα και υποχρεώσεις,



επωνυμία,



έδρα,



περιουσία,



βούληση.

Γιατί υπάρχει ποικιλία νομικών μορφών;

Οι νομικές μορφές που μπορεί να προσλάβει ένας
φορέας ΚΑΛΟ διαφέρουν ως προς τα εξής:

-

τις ανάγκες των μελών

-

τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης

-

τους σκοπούς που επιδιώκουν να επιτύχουν.

Η σημασία επιλογής νομικής μορφής
Η νομική μορφή που θα επιλέξουν τα ενδιαφερόμενα μέρη
για την επιχείρησή τους παίζει καθοριστικό ρόλο στην
επιτυχία του εγχειρήματός τους, διότι θα καθορίσει το
πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσής τους, το οποίο θα
εξειδικεύσουν στην συνέχεια με την σύνταξη καταστατικού.

Ειδικότερα, ο νομοθέτης θέτει για κάθε νομική μορφή ένα
γενικό πλαίσιο ως προς:
-

την σύνθεση των μελών,

-

την διοίκηση,

-

την κεφαλαιακή δομή,

-

τον τρόπο διανομής των θετικών οικονομικών
αποτελεσμάτων,

-

την έκταση ευθύνης των μελών-εταίρων.

Πώς επιλέγω νομική μορφή;
1.

Ποιος ο στόχος του εγχειρήματός μου;

2.

Ποιος ο τομέας δράσης του;

3.

Ποια το μέγεθος και η σύνθεση της ιδρυτικής ομάδας;

4.

Πώς επιθυμώ να διανέμω τα θετικά οικονομικά
αποτελέσματα;

5.

Πώς θα λαμβάνω αποφάσεις;

6.

Πώς θα ευθύνομαι;

Μπορούμε να συστήσουμε μια νομική μορφή
συνδυάζοντας στοιχεία από διαφορετικές
νομικές μορφές;



Δεν μπορούμε να σχηματίζουμε υβριδικές νομικές
επιχειρηματικές μορφές δικής μας έμπνευσης, διότι στο
ελληνικό δίκαιο ισχύει ο κανόνας περιορισμένου αριθμού
νομικών μορφών για την άσκηση μιας οικονομικής
δραστηριότητας.



Άρα οφείλουμε να επιλέξουμε από τις προβλεπόμενες εκ
του νόμου νομικές μορφές.

Συνοδευτικό Υλικό : Επιλέγοντας τη νομική μορφή του υπό
σύσταση φορέα
Πίνακας Α1 : Βασικά χαρακτηριστικά εμπορικών εταιριών
(ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ)
Πίνακας Α2 : Βασικά χαρακτηριστικά συνεταιριστικών επιχειρήσεων
(ΚΟΙΝΣΕΠ, ΣΥΝΕΡΓ, ΚΟΙΣΠΕ)
Πίνακας Α3 : Βασικά χαρακτηριστικά συνεταιριστικών επιχειρήσεων
(ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ, ΑΓΡ/ΚΟΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ, ΕΝΕΡΓ. ΚΟΙΝΟΤ)
Πίνακας Α4 : Βασικά χαρακτηριστικά αστικών εταιριών και σωματείων
(ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΣΩΜΑΤΕΊΑ)

Κριτήρια


Ελάχιστο Κεφάλαιο Ίδρυσης



Ελάχιστος αριθμός Εταίρων



Ευθύνη Εταίρων για τα χρέη της εταιρίας έναντι ιδιωτών



Ευθύνη Εταίρων για τα χρέη της εταιρίας έναντι δημοσίου



Εκπροσώπηση και Διαχείριση



Διάρκεια



Σημείο Έναρξης – Σύστασης



Ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας σε ΓΕΜΗ



Φόρος συγκέντρωσης Κεφαλαίου κατά την ίδρυση



Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του
Κεφαλαίου

Πίνακας Α2 : Βασικά χαρακτηριστικά συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Τύπος
συν/σμού
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΟΙΝΣΕΠ
(αρ. 14-23 Ν.4430/2016)

Ελάχιστο
Κεφάλαιο
Ίδρυσης

500 € για ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικής
και Συλλογικής Ωφέλειας,
700 € για ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης
(αρ. 16.2 Ν.4430/16)

Ελάχιστος
αριθμός
Μελών

≥7 οι Κοινσεπ Ενταξης (για τις
Ευάλωτων Ομάδων
τουλάχιστον το 30% των μελών
και εργαζόμενων πρέπει να
ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες,
για τις Κοινσεπ Ειδικών
ομάδων το 50% ως ανωτέρω)
≥5 οι Κοινσεπ Κοινωνικής και
Συλλογικής Ωφέλειας
(αρ. 14.2, 15.2 Ν. 4430/16)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(αρ. 24-34 Ν. 4430/2016)

ΚΟΙΣΠΕ
(αρ.12 Ν.2716/1999)

300 €
(αρ. 26.2 Ν. 4430/16)

Δεν προβλέπεται εκ του νόμου
ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση
ΚΟΙΣΠΕ.

≥ 3 ΦΠ
(αρ. 25.2 Ν. 4430/16)

α) ≥15 πρόσωπα, (εκ των οποίων
≥35% ψυχικά ασθενείς ενήλικες και
ανήλικοι >15 ετών)
και
β) ≤45% ενήλικες εργαζόμενοι στην
ψυχική υγεία και
γ) ≤20% άλλα ΦΠ και ΝΠ με πρόβλεψη
καταστατικού (αρ. 12.4 Ν.2716/1999)

Πίνακας Α2 : Βασικά χαρακτηριστικά συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Τύπος
συνεταιρισμού
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Σημείο
Έναρξης Σύστασης
Ετήσιο τέλος
διατήρησης
μερίδας
σε ΓΕΜΗ

ΚΟΙΝΣΕΠ
(αρ. 14-23 Ν.4430/2016)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(αρ. 24-34 Ν.4430/2016)

ΚΟΙΣΠΕ
(αρ.12 Ν.2716/1999)

Ηλεκτρονικά στο Μητρώο Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας
(αρ. 15.1 Ν.4430/16)

Ηλεκτρονικά στο Μητρώο
Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
(αρ. 25.1 Ν.4430/16)

Ειρηνοδικείο
(αρ. 12.3 Ν. 2716/1999 & αρ. 1.3
Ν.1667/1986)

Δεν απαιτείται
εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ, έπεται
της σύστασης του ΚΟΙΣΠΕ (αρ. 1(β) Ν.
3419/2005), 100€ (αρ. 2.1 (δ) ΚΥΑ
79752/30.12.2014, (ΦΕΚ 3623/31.12.2014,
τ. Β’) κατ' εξουσιοδότηση του αρ. 8
Ν.3419/05)

Δεν απαιτείται
εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Φόρος
0%
0%
συγκέντρωσης
[αρ. 1.στ. (22) Ν.
[αρ. 1.στ. (22) Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ
Κεφαλαίου
4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/7-4Α΄85/7-4-2014),
κατά την
2014),
ΠΟΛ.1133/08.05.2014]
ίδρυση
ΠΟΛ.1133/08.05.2014]

0%
[αρ. 1.στ. (22) Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ
Α΄85/7-4-2014), ΠΟΛ.1133/08.05.2014]

Πίνακας Α3 : Βασικά χαρακτηριστικά συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Τύπος
Συνεταιρισμο
ύ

ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
(Ν. 1667/1986)

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
(Ν. 4384/2016)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
(Ν. 4513/2018)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ελάχιστο
Κεφάλαιο
Ίδρυσης

Ελάχιστος
αριθμός
Εταίρων

Δεν προβλέπεται εκ του νόμου ελάχιστο
κεφάλαιο για την ίδρυση αστικού
συνεταιρισμού.

≥15 ΦΠ ή και ΝΠ
(≥100 ΦΠ ή και ΝΠ για καταναλωτικούς
συνεταιρισμούς)
(αρ. 1.3 Ν. 1667/1986)

Δεν προβλέπεται εκ του
νόμου ελάχιστο κεφάλαιο
για την ίδρυση
ενεργειακής κοινότητας.
α) ≥5, αν τα μέλη είναι
≥ 20 ΦΠ ή και ΝΠ (αρ. 4§1Ν.
ΝΠΔΔ (εκτός των Ο.Τ.Α.),
4384/2016) πλην των εξαιρέσεων
ή ΝΠΙΔ ή ΦΠ.
του αρ. 2.1Ν. 4384/2016
β) ≥3, αν τα μέλη είναι
(γυν/κείοι συν/σμοί), του αρ.
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΦΠ, (≥2
4§1Ν. 4384/2016 (αλιευτικοί
των μελών είναι
συν/σμοί, συν/σμοί βιολογικών
υποχρεωτικώς Ο.Τ.Α., ή
καλλιεργητών) και του 4.5Ν.
γ) ≥2, αν τα μέλη είναι
4384/2016 (συν/σμοί με κύκλο
μόνο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε
εργασιών ≥ 100.000€, συν/σμοί
νησιωτικές περιοχές με
με έδρα σε νησιωτικές/ορεινές
πληθυσμό ≤3.100
περιοχές).
(αρ. 2 Ν. 4513/2018).
Δεν προβλέπεται εκ του νόμου
ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση
αγροτικού συνεταιρισμού.

