
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4019 

 

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές 
διατάξεις. 

 

Αρθρο 2 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) 
 
1. Θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της 
Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και 
διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να 
είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη 
της συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. 
 

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
 

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην 

ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις 

Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ΄ ελάχιστον των εργαζομένων 

στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες 

Πληθυσμού. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 

θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και 

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. διέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 και συμπληρωματικά από τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου και του Ν. 1667/1986, καθώς και όσων ορίζει 

το άρθρο 12 του Ν. 3842/2010 . 

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες 

αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού - 

προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι 

ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες 

παθήσεις. 

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού 

Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών 

για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, 

οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών 

προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) 

που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της 



απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση 

της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. 
 

 

 
 

Αρθρο 7 Διανομή κερδών 
 
1. Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη 
της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή, οπότε εφαρμόζεται η 
παράγραφος 2. 
 

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό 
αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της 
επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης 
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 
 


