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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
Η παρούσα έκθεση με τίτλο "Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής - 3η Απολογιστική 

Έκθεση: Λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" αποτελεί το Παραδοτέο 4.3 

του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/ συμβούλου για την Ανάπτυξη 

Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του 

έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG 

V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020», ως έχει προδιαγραφεί στην από 13.08.2018 Σύμβαση 

μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρείας 

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος έχει αναλάβει το έργο της οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

το οποίο παρείχε συνεχόμενη συμβουλευτική/ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων και 

πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στόχος του παραδοτέου είναι η 

ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, τα 

προβλήματα που εμφανίστηκαν και τον τρόπο διαχείρισής τους, και, τέλος, τον 

προγραμματισμός των ενεργειών για τους επόμενους μήνες υλοποίησης του έργου. 

Το παρόν παραδοτέο, αφορά την περίοδο υλοποίησης του έργου από 01.01.2019 έως 

30.06.2019 διαρθρώνεται ως εξής: 

 
 

Στο Κεφάλαιο 1 του παρόντος αναλύεται η συνολική πορεία υλοποίησης του έργου. 
 
 

 

Στο Κεφάλαιο 2 υποβάλλεται η ανάλυση ενεργειών του Αναδόχου. 
 
 

 

Σε Παράρτημα τα δεδομένα για την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών 

και Συμβουλευτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των λοιπών παραδοτέων στο 

πλαίσιο της παρούσης σύμβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Πρόοδος Υλοποίησης του Έργου 
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1. Απολογισμός της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής 

 

 
Το Παραδοτέο 4 - "Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" της Σύμβασης 

εντάσσεται στο Πακέτο Εργασίας 4 - "Δημιουργία δομών για την υποστήριξη και 

την ενίσχυση της ανάπτυξης των Κοινωνικών επιχειρήσεων" του έργου "Action Plan 

for Social Entrepreneurship - “Cross border Action Plan for the Development and Operation 

of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the 

context of the Social Economy and Social Innovation”" που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης 

Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 

2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”. 

 
 

Το ανωτέρω "Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Επιτελικού 

Μηχανισμού Υποστήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο 

της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας" αποτελεί πρωτοβουλία της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος. 

 
 

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του 

έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου 

Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου "Action Plan for 

Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE- 

BULGARIA 2014-2020», έχει αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής (Info Desk) που παρείχε πληροφορίες σχετικά με την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα για θέματα που αφορούν την νομοθεσία, δράσεις 

υποστήριξης, εκπαίδευση προσωπικού, πηγές χρηματοδότησης κ.λπ. Ωφελούμενοι του 

Κέντρου ήταν τόσο οι υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους όσο και 

φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων/υποψήφιοι 

κοινωνικοί επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών. 

 

 
Ενδεικτικά, η ενημέρωση και η συμβουλευτική περιελάμβανε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία και ΚοινωνικήΚαινοτομία, 

 Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 

Καινοτομία, 
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 Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων κοινωνικώνεπιχειρήσεων, 

 Τυπικές διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικήςοικονομίας, 

 Κατάρτιση καταστατικού λειτουργίας του φορέα κοινωνικήςεπιχείρησης, 

 Ενημέρωση για πηγέςχρηματοδότησης, 

 Δικτυώσεις. 

 

 
Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής υλοποίησε δράσεις δημοσιότητας, οι οποίες 

στόχευαν στη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Στόχος του Κέντρου 

ήταν η παροχή γενικής πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους φορείς για τις δυνατότητες που 

παρέχονται μέσω της ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με τη διάθεση 

ενημερωτικού υλικού, η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε 

προωθητικές ενέργειες. 

Αναλυτικά: 

 
1. Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάστηκε στην 2η Ημερίδα ενημέρωσης 

Ευαισθητοποίησης του έργου με τίτλο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Τρέχουσα κατάσταση 

και δυναμική των κοινωνικών επιχειρήσεων», που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 30.01.2019 

στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εταίροι και η Διαχειριστική Αρχή (βλ. Κεφάλαιο 2 παρ. 1). Σε 

αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής λειτούργησε σε χώρο που 

παραχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του Κέντρου 

οικονομολόγος κ. Θωμαϊδης ήταν αρμόδιος για την παροχή ενημέρωσης αλλά και για την 

υποδοχή των σχετικών αιτημάτων. Τα λοιπά στελέχη του Κέντρου, ένας νομικός (Κων/νος 

Δάμης), δύο οικονομολόγοι (Σταυρούλα Πανταζή και Ελ. Παναγιωτακοπούλου) και ένας 

κοινωνιολόγος (Ευστ. Καραντζογιάννης) προετοίμαζαν τα εργαλεία / τις απαντήσεις / 

ενημερωτικά σημειώματα / υλικό που αναρτάτο, και διασφάλισαν την ομαλή λειτουργία του 

Κέντρου. Στο παράρτημα του παρόντος παρουσιάζονται τα δεδομένα για την οργάνωση και 

λειτουργία του  Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και των λοιπών παραδοτέων στο πλαίσιο της παρούσης σύμβασης. 

2. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής προετοίμασε και διαβουλεύθηκε με την 

Αναθέτουσα, το υλικό που παρείχετο διαδικτυακά και αφορούσε τις «Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

και Συμβουλευτικής Κοινωνικής Οικονομίας»για τον διαδικτυακό τόπο: http://apfse.eu, και το 

σχετικό υλικό, στην ελληνική και αγγλική γλώσα (βλ. Κεφάλαιο 2 παρ. 2). 

http://apfse.eu/
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3. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής υπέβαλε παρατηρήσεις για την Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (βλ. Κεφάλαιο 2 παρ. 3). 

4. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής υπέβαλε προς τις υπηρεσίες της ΠΚΜ απάντηση 

σε ερώτημα που υπεβλήθη για Επιχορήγηση με Κεφάλαιο Κίνησης από το Περιφερειακό Ταμείο 

ΚΜ (βλ. Κεφάλαιο 2 παρ. 4). 

5. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής προετοίμασε επτά (7) ενημερωτικά σημειώματα 

τα οποία υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αποσταλούν σε 

όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις (147) που είναι εγκατεστημένες στα όριά της (βλ. Κεφάλαιο 2 

παρ. 5). Σχετικά δόθηκε λίστα αποδεκτών με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. 

6. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής υπέβαλε προς τις υπηρεσίες της ΠΚΜ απάντηση 

σε ερώτημα που υπεβλήθη για τα προσωπικά δεδομένα (βλ. Κεφάλαιο 2 παρ. 6). 

7. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής συνέδραμε στην οργάνωση του Φόρουμ 

Συνεργασίας Φορέων και Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας για την προώθηση 

συμφωνιών, που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη στις 18.04.2019, στην προσπάθειά 

τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.). 

8. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής συμμετείχε στις 8.5.2019, στη δράση ενημέρωσης 

του ΙΕΚ ΑΛΦΑ για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (βλ. Κεφάλαιο 2 παρ. 7). 

9. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής συμμετείχε στις 5.6.2019, στη δράση ενημέρωσης 

του ΔΙΕΚ Θέρμης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα(βλ. Κεφάλαιο 2 παρ. 7). 

10. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής συμμετείχε στις 12.6.2019, στην εκδήλωση 

ενημέρωσης, αντιπροσωπείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και 

Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, για τις δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Ευρωπαϊκής 

Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2018 (βλ. Κεφάλαιο 2 παρ. 8). 

11. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, δια του υπεύθυνου λειτουργίας του Κέντρου, 

συμμετείχε στην τρίτη τεχνική συνάντηση του έργου στην Κομοτηνή στις 20.6.2019, 

παρουσιάζοντας την πρόοδο λειτουργίας της συγκεκριμένης δράσης. 

12. Οι επωφελούμενοι των υπηρεσιών του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, από όλες 

τις ενέργειες που υλοποίησε, ανέρχονται συνολικά σε 125. Σε αυτούς περιλαμβάνονται σαράντα 

δύο (42) κοινωνικές επιχειρήσεις, οκτώ (8) άλλα νομικά πρόσωπα και εκπρόσωποί τους, και 

εβδομήντα πέντε (75) φυσικά πρόσωπα. 
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2. Προβλήματα και δυσκολίες για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής 

 

 
Ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε για τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής κατά το διάστημα αναφοράς αφορούσε τους 

χρονισμούς υποβολής των παραδοτέων των έργων από τους συμπράττοντες φορείς. Το 

εν λόγω πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε καθώς η Ομάδα Έργου του Αναδόχου παρείχε 

υποστήριξη στους συμπράττοντες φορείς, ώστε να ολοκληρωθεί το διακρατικό έργο 

χωρίς προβλήματα. 

 

 
Ένα περαιτέρω πρόβλημα που αφορά το αντικείμενο του έργου, ήταν οι καθυστερήσεις 

της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται 

ότι για την Επενδυτική Προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και 

την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση και της προώθησης της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία, στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Ππρογράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπικου 

Δυναμιοκού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, μόλις στις 31-07-2018 

εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση για τη δράση των Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Οικονομίας. Ακολούθως, εξεδόθη η υπ' αριθ. πρωτ. 8.10804/26-11-2018 (ΑΔΑ: 

Ω9ΤΞ465Θ1Ω-ΦΦΝ) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία εντάχθηκαν 15 Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθένα από τα οποία θα ενισχυθεί με 127.000,00 ευρώ με 

συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ύψους 1.904.882 ευρώ. Ένα από τα 15 έχει 

την έδρα του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Ομάδα Έργου, ως Πρόσθετο 

Παραδοτέο 3, θα υποβάλει σχετική μελέτη βιωσιμότητας, ειδικά στο πλαίσιο της σύνδεσης 

της προταθείσας Περιφερειακής Στρατηγικής με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο 2019-2023. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 –Ανάλυση Ενεργειών 
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1. Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

  

 
 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 

 Σ ύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής 

 Δομή για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου "Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και 

Λειτουργία Επιτελικού Μηχανισμού Υποστήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας” 

του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION 
PROGRAMME”. 

 Γραφείο Ενημέρωσης (Info Desk) 

 
 
 
 
 
 

2 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
 

 Σ κοποί του Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής 

 Η ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην 

περιοχή παρέμβασης και η ανάπτυξη ενός σημείου παροχής ενημέρωσης και συμβουλευτικής 
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 Η ανάπτυξη των υφιστάμενων και στη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στην 
αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στην αυξημένη παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες με αρνητικές κοινωνικοοικονομικές ενδείξεις. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
 

 Σ ε ποιους απευθύνεται; 

 Φυσικά πρόσωπα (υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών). 

 Υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους που ενδιαφέρονται να 
πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
 

 Π αρεχόμενες Υπηρεσίες Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής 

 Ενημέρωση για θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 Συμβουλευτική 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
 

 Π ως παρέχονται οι υπηρεσίες; 

 Διαδικτυακά 

 Εργαλεία διατίθενται στην Ιστοσελίδα του έργου

 Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

 onestopshop@pkm.gov.gr

 Τηλεφωνικά 2313 319 936

 
 

 Συναντήσεις Εργασίας 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 

 Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα 

 
 Προσκλήσεις στο τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 
 Δικτύωση με Αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 
 Επιχειρηματικότητα 

 

 Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Στρατηγική 

 Ενημέρωση για νομοθετικές διατάξεις και κανονιστικά πλαίσια (Υπουργικές 

αποφάσεις κ.α.) 

 Εγκύκλιοι των αρμόδιων Υπηρεσιών 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 
Π ροσκλήσεις στο τομέα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 

 Ενημέρωση για προγράμματα ενίσχυσης. 

 Ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης και πηγές χρηματοδότησης. 

 Πρωτοβουλίες για τον τομέα της Κ.ΑΛ.Ο.. 

 Εκδηλώσεις – Ομιλίες. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 
Δ ικτύωση με Αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς 

 

 Δικτύωση με τοπικούς φορείς 

 Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

 Ενημέρωση για ενέργειες σύστασης Ενώσεων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Ά μεση Ενημέρωση 

 
 Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν το Νόμο 4430/2016 – «Κοινωνική και Αλληλέγγυα

 

Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». 

 

 
Δ ιασύνδεση με Αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς 

 
 

 Ιστότοποι ενημέρωσης και δικτύωσης φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Νομική Συμβουλευτική 
 

Συμβουλευτική για βιωσιμότητα επιχείρησης 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 

 Νομική Συμβουλευτική 
 

Πληροφόρηση   για   τις  διαδικασίες  ίδρυσης   επιχείρησης κοινωνικής 

οικονομίας. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Οδηγίες για την Διαδικασία εγγραφής των επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονομίας στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

Συμβουλές για την κατάρτιση καταστατικού λειτουργίας του φορέα 

κοινωνικής επιχείρησης. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 
Συμβουλευτική για Βιωσιμότητα Κοινωνικών Επιχειρήσεων (1) 
 

Συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση για θέματα που αφορούν 

την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οργάνωση της κοινωνικής 

επιχείρησης. 

Παροχή υποστήριξης και εργαλείων για την εκπόνηση και υλοποίηση 

επιχειρηματικών σχεδίων. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 Συμβουλευτική για Βιωσιμότητα Κοινωνικών Επιχειρήσεων (2) 
 

Παροχή υποστήριξης και εργαλείων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που αφορούν την εμπέδωση της Κοινωνικής αποστολής και την 

μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.. 
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2. Προδιαγραφές της Ενότητας «Υπηρεσίες Πληροφόρησης και 

Συμβουλευτικής Κοινωνικής Οικονομίας» για τον διαδικτυακό τόπο : 

http://apfse.eu 

 
 

Θέμα: Δημιουργία Διαδικτυακού Χώρου Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της ΠΚΜ για τον 

διαδικτυακό τόπο : http://apfse.eu 
 

 

Α. Γενικές προδιαγραφές 

Προσθήκη στην ιστοσελίδα του έργου, της επιλογής Κέντρο Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής, που θα κατευθύνει τον επισκέπτη στον διαδικτυακό χώρο1 του 

Κέντρου Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της 

ΠΚΜ. 

Συγκεκριμένα, να εμφανίζεται ως επιλογή, στην ιστοσελίδα του έργου, ανάμεσα στο 

“Εταίροι” και “Πληροφόρηση”, ως ένα νέο πεδίο “Κέντρο Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής” (προτείνεται το πεδίο “Πληροφόρηση” να μετονομασθεί σε “Δράσεις 

Δημοσιότητας”). 

Η προτεινόμενη δομή της Ενότητας είναι η εξής : 

 1.Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής της ΠΚΜ 
 

› Γενικές Πληροφορίες για το Κέντρο 
› Διαθέσιμες Υπηρεσίες 
› Επικοινωνία 

› Online Φόρμα Αιτήματος Πληροφόρησης 

 
 2. Ενημερωτικό Υλικό 

 
› Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

› Κοινωνικές Επιχειρήσεις 

› Αποτύπωση Κοινωνικού Αντικτύπου 

› Νομοθετικό Πλαίσιο 

› Μελέτες - Εκθέσεις 

› Χρήσιμα Links 
 
 
 

1 Η επιλογή θα πρέπει να βρίσκεται στην Αρχική ενότητα της ιστοσελίδας του έργου 

http://apfse.eu/
http://apfse.eu/
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 4. Εργαλεία και έντυπα 

› Πρότυπο Επιχειρηματικού Σχεδίου 

› Μεθοδολογία Αποτύπωσης Κοινωνικού Αντίκτυπου 2 

› Πρότυπα Καταστατικά 3 

 

 5. Συχνές Ερωτήσεις 

 
 
 

 A. Περιεχόμενα Ενότητας
 

1 Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής 

 
 

  Γενικές Πληροφορίες για το Κέντρο
 
 

 
 

2 Ο επισκέπτης θα ανακατευθύνεται στο Link της Ειδικής Γραμματείας : Εργαλείο Αποτύπωσης Κοινωνικού 

Αντικτύπου 
3 Ο επισκέπτης θα ανακατευθύνεται στο Link του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας. 

Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα αποτελεί Δομή για την υποστήριξη και την ενίσχυση της 

ανάπτυξης    των    κοινωνικών    επιχειρήσεων    στο    πλαίσιο    του έργου 

«Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Επιτελικού 

Μηχανισμού Υποστήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» του  

Προγράμματος  “INTERREG   V-A  GREECE   –   BULGARIA  2014-2020 

COOPERATION PROGRAMME”. Κύριος του Έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

 
 

Φορέας Λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής είναι το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Η λειτουργία του 

Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής εποπτεύεται από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
 

Σκοποί του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής είναι η ενδυνάμωση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή 
παρέμβασης και η ανάπτυξη ενός σημείου παροχής ενημέρωσης και συμβουλευτικής 

σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

https://koinonikosantiktypos.gov.gr/
https://koinonikosantiktypos.gov.gr/
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=UQH3HmYOtWvx5Eoq&amp;Rec_ID=12229


"3η Απολογιστική Έκθεση: Λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

18 

 

 

 

 

 

  Διαθέσιμες Υπηρεσίες
 

Η λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής εστιάζει στην παροχή 
συνεχόμενης συμβουλευτικής, στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και στην παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα με στόχο τη διάχυση της ιδέας της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης. 

 
Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 

 

Ενημέρωση για θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Το Κέντρο Πληροφόρησης 
και Συμβουλευτικής παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα για 
θέματα που αφορούν την νομοθεσία, τις δράσεις υποστήριξης, την εκπαίδευση προσωπικού 
καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης που υπάρχουν κάθε χρονική περίοδο. 

 
Ενδεικτικά, η ενημέρωση αφορά: 

 
Θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας, 
Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία, 
Υποχρεώσεις φορέων κοινωνικών επιχειρήσεων, 
Πηγές χρηματοδότησης, 

Διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας, 
Οργανωτικά θέματα για τη λειτουργία φορέα κοινωνικής επιχείρησης, 
Δικτύωση. 

 
Νομική Συμβουλευτική: Πληροφόρηση για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικής 
οικονομίας. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά , 

Οδηγίες για την Διαδικασία εγγραφής των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στο Μητρώο 
Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. , 

 

Η λειτουργία του Κέντρου στοχεύει στην ανάπτυξη των υφιστάμενων και στη 
δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στην αύξηση της απασχόλησης στις 
κοινωνικές επιχειρήσεις και στην αυξημένη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 
κοινότητες με αρνητικές κοινωνικοοικονομικές ενδείξεις. 

 
Το Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής απευθύνεται σε φυσικά 
πρόσωπα (υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών) καθώς 
και σε υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους που 
ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας. 



"3η Απολογιστική Έκθεση: Λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

19 

 

 

 

 
 

 

  Επικοινωνία
 

 

 

 Online Φόρμα Αιτήματος Πληροφόρησης
 

 
 

4 Eδώ ο επισκέπτης μπορεί να κατεβάζει το έντυπο ή/και να ανακατευθύνεται στην φόρμα 

εγγραφής. 

Υποστήριξη για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου μέσω της μεθόδου Social Return 
on Investment (SROI). 

Πως παρέχονται οι υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται στους 
ενδιαφερόμενους τηλεφωνικά (+30 2313 319 9), ηλεκτρονικά μέσω καταχώρισης 

Αιτήματος      Πληροφόρησης4 και μέσω e-mail στη διεύθυνση : 
onestopshop@pkm.gov.gr και εάν απαιτηθεί μέσω συνάντησης εργασίας στα γραφεία της 
Περιφέρειας. 

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο +30 

2313 319 936 

επιχειρηματικών 

υποστήριξη και πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και 
την οργάνωση της κοινωνικής επιχείρησης. 

Παροχή υποστήριξης και εργαλείων για την εκπόνηση και υλοποίηση 
σχεδίων. 

Συμβουλές για την κατάρτιση καταστατικού λειτουργίας του φορέα κοινωνικής επιχείρησης. 

Συμβουλευτική για Βιωσιμότητα Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Συμβουλευτική 

 Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198 546 55,Ελλάδα 

 email onestopshop@pkm.gov.gr 

 Τηλέφωνο : +30 2313 319 936 

mailto:onestopshop@pkm.gov.gr
mailto:onestopshop@pkm.gov.gr
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Αναφορικά με την ενότητα 2. Αίτημα Πληροφόρησης, επισυνάπτεται το Έντυπο Αίτημα 

Πληροφόρησης. 

Ο Επισκέπτης θα πρέπει να μπορεί να κατεβάζει το επισυναπτόμενο έντυπο-φόρμα σε μορφή 

word και να το αποστέλλει συμπληρωμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου, 

ή 

μέσω της online φόρμας5. Στόχος είναι η αυτόματη συλλογή πληροφοριών όπως : 

 
 

 Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις 
 Αριθμός Εγγεγραμμένων Ωφελούμενων 

 Αριθμός Αιτημάτων ανά γεωγραφική περιοχή ( θα πρέπει να υπάρχει επιλογή στο πεδίο αυτό 
με τις περιοχές παρέμβασης + άλλο.. ) 

 Αριθμός Αιτημάτων για συμβουλευτική υποστήριξη 

 Αριθμός Αιτημάτων για ενημέρωση σε θέματα Κ.ΑΛ.Ο 
 Αριθμός ωφελούμενων ανά επίπεδο εκπαίδευσης. 

 Αριθμός Ωφελούμενων ανά θέση στην αγορά εργασίας . 

Στο έντυπο υπάρχουν τρεις θεματικές συμβουλευτικής : 

 Ενημέρωση για θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 Νομική Συμβουλευτική 

 Συμβουλευτική για Βιωσιμότητα Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να συμπληρώνει τα παραπάνω πεδία με 

συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων ή λέξεων. 

Τα υποχρεωτικά πεδία συμπλήρωσης από τον επισκέπτη θα συνοδεύονται από το σύμβολο 

* . 

Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της φόρμα που υποβλήθηκε 

από τον επισκέπτη σε μορφή pdf. 
 

 

3. Ενημερωτικό Υλικό 

 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 
 

 
 
 

5
 Πρότυπη ηλεκτρονική Φόρμα  

Πρόκειται για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας που δίνει 

έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο, την καλλιέργεια της κοινωνικής 

αλληλεγγύης και την προώθηση των δημοκρατικών αρχών διαχείρισης. 

https://forms.gle/hDrUQiTAGLLX6E367
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  Κοινωνικές Επιχειρήσεις
 

Αποτελεί τον τρίτο τομέα της οικονομίας που παράγει αγαθά και υπηρεσίες και 

διαφοροποιείται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό λόγω δύο βασικών του 

χαρακτηριστικών, ήτοι αφενός των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει και οι οποίες 

δίνουν προτεραιότητα στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών κι όχι στην επεκτατική 

κερδοφορία, αφετέρου στο ότι οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται με συλλογικές 

και δημοκρατικές διαδικασίες συμμετοχής και λήψης αποφάσεων. 

Οι στόχοι, οι αρχές και οι προτεραιότητες της Κ.ΑΛ.Ο. περιλαμβάνουν, την 

παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που δεν προσφέρονται ή δεν 

προσφέρονται επαρκώς από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα (με στόχο την πρόσβαση 

των μελών της τοπικής κοινωνίας σε αυτά), τον βιοπορισμό όσων παράγουν ή 

προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη 

δημοκρατική λειτουργία στον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης της εργασίας, τον 

καθορισμό των μισθών, της παραγωγής και της επανεπένδυσης, και, την αειφορία του 

φυσικού περιβάλλοντος και την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Η κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας της κοινωνικής 

οικονομίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι όχι η δημιουργία κερδών για τους 

ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της αλλά η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Σε 

αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες µε 

επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, και χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς 

σκοπούς. Η κοινωνική επιχείρηση υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως 

συνδέοντας τους εργαζομένους της, τους πελάτες της και τους παράγοντες που 

εμπλέκονται στις οικονομικές δραστηριότητές της. Ο κοινωνικός ή κοινωνιακός 

στόχος κοινού συμφέροντος είναι ο λόγος ύπαρξης της εμπορικής δραστηριότητας 

(που συχνά εκφράζεται µε υψηλό επίπεδο κοινωνικής καινοτομίας), τα κέρδη 

επανεπενδύονται κυρίως στην υλοποίηση του εν λόγω κοινωνικού στόχου, και των 

οποίων ο τρόπος οργάνωσης ή το σύστημα κυριότητας αντικατοπτρίζει την αποστολή 
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  Αντίκτυπος των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Ως ≪κοινωνικός αντίκτυπος≫ ορίζεται η παραγόμενη συλλογική και 

κοινωνική ωφέλεια που κομίζει η δραστηριότητα του Φορέα Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο στις 

τοπικές κοινωνίες. Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας προσφέρει μια διαφορετική 

προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη εμπεριέχοντας ένα νέο όραμά σε σύγκριση µε τις 

παραδοσιακές προσεγγίσεις, διευρύνοντας τη δομή των τοπικών οικονομιών και 

αγορών εργασίας και αναπτύσσοντας τις τοπικές αναπτυξιακές διαδικασίες. 

Η κοινωνική οικονομία καθίσται προνομιακός θεσμός για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες μιας και μπορεί να 

κινητοποιεί οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους με μεγάλη αποδοτικότητα όσον 

αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη παραγωγικού ιστού. 

Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι άμεσος, µε την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την 

περαιτέρω εξέλιξη τους, αλλά και έμμεσος μέσα από την ενίσχυση της απασχόλησης 

μιας και ο τομέας αυτός απασχολεί τελικά ανθρώπους που σε άλλη περίπτωση θα 

κινδύνευαν µε αποκλεισμό από την αγορά εργασίας . 

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στα κράτη μέλη της 

ΕΕ και συμβάλλει στην υλοποίηση διαφόρων καίριων στόχων της Ε.Ε. όπως η 

δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική 

καινοτομία, η αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Προσφέρει ευέλικτες και καινοτόμες εργασιακές συνθήκες και μπορεί να προσαρμόζεται 

περισσότερο στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. 

Ο αντίκτυπος των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι ακόμη μεγαλύτερος καθώς αυτές 

χαρακτηρίζονται από δημοκρατική διακυβέρνηση, ισχυρή συµµετοχή των µελών ή των 

εταίρων τους στη διαχείριση της εταιρείας και υψηλή διαφάνεια των δραστηριοτήτων 

τους, µε βάση δημοκρατικές ή συμμετοχικές αρχές , αποσκοπώντας στην κοινωνική 

δικαιοσύνη. 
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  Νομοθετικό Πλαίσιο

Συνοπτική Παρουσίααη του Νόμου Ν.4430/2016 

 
Το έτος 2016 ψηφίστηκε ο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α΄205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία και ανάπτυξη των Φορέων της και άλλες διατάξεις», ο οποίος αποτελεί τον 

πρώτο νόμο που επιχειρεί να ρυθμίσει οριζόντια τη λειτουργία των Φορέων Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη χώρα. Οι φορείς της Κ.ΑΛ.Ο. δεν καθορίζονται πια από 

τη νομική τους μορφή, καθώς οποιαδήποτε νομική μορφή μπορεί να γίνει δεκτή για να 

χαρακτηρισθεί μια οργάνωση φορέας της Κ.ΑΛ.Ο., εφόσον πληροί τα κριτήρια που θέτει 

ο νόμος. Τα κριτήρια αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ιδιωτική αγορά 

(π.χ. τα έσοδα από δημόσιους φορείς δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το 65 τοις εκατό του 

συνολικού κύκλου εργασιών/τζίρου εντός μιας τριετίας), το δημοκρατικό σύστημα 

λήψης αποφάσεων και έναν καλά καθορισμένο κοινωνικό σκοπό, με κέρδη που 

διανέμονται υπέρ της συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας (μέχρι 95 τοις εκατό του 

ετήσιου κέρδους). 

Πιο συγκεκριμένα, φορείς Κ.ΑΛ.Ο. αποτελούν: 

1. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), οι οποίες διακρίνονται σε: 

α) Ένταξης Ειδικών Ομάδων, 

β) Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, 

γ) Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας. 
 

2. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, οι οποίοι εισάγονται για πρώτη φορά στην ελληνική 

έννομη τάξη. 

3. Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, (όπως ιδίως αγροτικοί και 

αστικοί συνεταιρισμοί, αστικές εταιρίες των αρ. 741 ΑΚ, κ.λπ.), εφόσον: 

τους που ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη απαίτηση των πολιτών για ηθική, 

κοινωνική και φιλοπεριβαλλοντική επιχειρηματική συμπεριφορά. 
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α) Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας. 

 
β) Μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του και εφαρμόζει 

δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος, 

ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους. 

γ) Εφαρμόζει περιορισμούς στη διανομή των κερδών του (ποσοστό τουλάχιστον 5% 

διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού, ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους 

εργαζόμενους του Φορέα και το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας). 

δ) Εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος 

καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, 

εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά. Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει και σε οποιαδήποτε μορφή σύμπραξης δύο ή περισσότερων 

Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

στ) Δεν έχει ιδρυθεί και δεν διοικείται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α’ ή β’ 

βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Με το θεσμικό πλαίσιο απλοποιούνται οι διαδικασίες που αφορούν στη 

σύσταση των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο και ενεργοποιούνται, μια σειρά υποστηρικτικών 

μέτρων, όπως: 

δυνατότητα να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

για έργα και μελέτες που αναφέρονται ρητά στους καταστατικούς τους σκοπούς, 

παραχώρηση χρήσης λιμνάζουσας ακίνητης δημόσιας περιουσίας, 

φορολογικές ελαφρύνσεις, 

ευνοϊκή πρόσβαση των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στις δημόσιες συμβάσεις, μέσω του 

Ν.4412/2016 (Α΄147). 

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για Θεσμικό Πλαίσιο σύστασης και 

λειτουργίας φορέων των Κ.ΑΛ.Ο εδώ. 
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  Μελέτες – Εκθέσεις
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Χρήσιμα Links
 
 

Περιγραφή Link 

Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας 

 
https://kalo.gov.gr 

Πλατφόρμα Δικτύωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο https://foreis-kalo.gr 

Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας 

https://kalo.yeka.gr/ 

Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας http://www.ypakp.gr/index.php?ID=UQ 
H3HmYOtWvx5Eoq&Rec_ID=12229 

Πύλη “Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης - 
ΑΠΛΟ” του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

https://aplo.yeka.gr 

o Ετήσια Έκθεση 2018 , Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας 

o Ετήσια Έκθεση 2017 , Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας 

o H Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη , CIRIEC 

o Έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα, British 

Council 

o Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union, European 

Economic and Social Committee 

o A map of social enterprises and their eco-systems in Europe , Directorate- 

General for Employment, Social Affairs and Inclusion 

o Recent Evolutions of the Social Economy ,in the European Union, Economic and 

Social Committee 

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=UQ
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης https://ec.europa.eu/info/funding- 
tenders/funding-opportunities_en 

ΕΣΠΑ 2014- 2020 https://www.espa.gr/el/Pages/Default.a 
spx 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο http://www.esfhellas.gr 

European Research Institute on Cooperative and 
Social Enterprises 

https://www.euricse.eu 

European Commission Expert Group on 

Social Entrepreneurship ( GECES) 

http://www.ensie.org/geces/ 

Fi- Compass 

EU p l atform f or advisory serv ices  on 
f i nancial  i nstruments.  

https://www.fi-compass.eu/ 

 
 
 
 
 

4. Εργαλεία και έντυπα 

 
  Πρότυπο Επιχειρηματικού Σχεδίου 

 

 
  Μεθοδολογία Αποτυπώσης Κοινωνικού Αντίκτυπου 

 

 
  Αιτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πρότυπο Καταστατικό

 
 

7 Τα αρχεία βρίσκονται στον συνοδευτικό φάκελο Υλικό.zip 
8 Τα παρακάτω links αντλούνται από τον διαδικτυακό τόπο του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας 

Το αρχείο θα μπορεί το να κατεβάζει ο επισκέπτης. 7
 

Ο επισκέπτης θα ανακατευθύνεται στο Link της Ειδικής Γραμματείας : Εργαλείο 

 Αποτύπωσης Κοινωνικού Αντικτύπου 

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 8 

 (Α)_ΕΓΓΡΑΦΗ (138 KB)  

 (Β)_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ (41 KB) 

 (Γ)_ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (51 KB)  

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.a
http://www.esfhellas.gr/
http://www.euricse.eu/
http://www.ensie.org/geces/
http://www.fi-compass.eu/
https://koinonikosantiktypos.gov.gr/
https://koinonikosantiktypos.gov.gr/
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10183.rar#_blank
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10183.rar#_blank
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10184.rar#_blank
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10185.rar#_blank
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10185.rar#_blank
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5. Συχνές Ερωτήσεις 

 

 
1. Τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο); 

 
Είναι το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία 

εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, 

κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της 

ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον 

άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 

 
2. Πότε θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Οικονομία στην χώρα μας και ποια τα 

αποτελέσματα έως τώρα; 

Στη χώρα μας, η Κοινωνική Οικονομία θεσμοθετήθηκε με το Ν.4019/2011 

(ΦΕΚ 251/Α). Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Μητρώου 

Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης) έως τον Αύγουστο 2018, εγκρίθηκαν 580 νέοι Φορείς 

Κ.ΑΛ.Ο. (σε σύνολο 820 αιτήσεων) και επανεγγράφησαν 541 Φορείς (σε 

σύνολο 586 αιτήσεων)9. Αρκετές από αυτές έχουν να επιδείξουν σημαντικό 

έργο και έχουν δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία 

μέσω της παραγωγής προϊόντων, της παροχής υπηρεσιών και της δημιουργίας 

θέσεων απασχόλησης. 

 

 

9.Έγινε επικαιροποίηση με τα νέα δημοσιευμένα στοιχεία στην Ετήσια Έκθεση 2018 της Ειδικής 

Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

 (Δ)_ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (35 KB) 

 (Ε)_ΔΙΑΓΡΑΦΗ (15 KB) 

 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (34 KB) 

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (110 KB) 

 ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ (από Α.Μ.Κ.Ε σε Α.Γε.Μ.Κ.Ο) (96 KB) 

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10186.rar#_blank
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10187.rar#_blank
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/7257.rar#_blank
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/7315.rar#_blank
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10468.rar#_blank
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3. 4. Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική 

Οικονομία; 

Το θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. 

(Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) και η εφαρμοστική Υπουργική 

Απόφαση 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ), ρυθμίζουν το πεδίο της 

κοινωνικής οικονομίας και την παρέμβαση-εποπτεία του Κράτους σε αυτό. 

Σκοπός του εν λόγω θεσμικού πλαισίου είναι η ανάπτυξη του τομέα της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού 

περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλες 

τις δυνατές παραγωγικές δραστηριότητες, με τη διάχυση πρακτικών 

δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού 

στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 
5. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του θεσμικού πλαισίου; 

1. Διάχυση του παραδείγματος της κοινωνικής οικονομίας σε όλους τους 

δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

2. Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίζει και θα ενισχύει 

τα παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, ώστε μέσω της κάλυψης 

κοινωνικών αναγκών να μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και 

στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. 3. Καθορισμός και ανάδειξη της συλλογικής 

και της κοινωνικής ωφέλειας ως συστατικά στοιχεία της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

4. Ουσιαστική ανάπτυξη της διαβούλευσης, της συμμετοχής και της 

συναπόφασης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ίδιους του Φορείς της 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζουν 

πολιτικά, νομικά, διοικητικά το πεδίο. 

 
5. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά Νόμου 4430/2016; 

-Διευρύνεται το πεδίο των Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας, με την 

δυνατότητα που παρέχεται σε φορείς εκτός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
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Επιχειρήσεων να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου της 

Κοινωνικής Οικονομίας 

-Αποσαφηνίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης στις επιμέρους 

κατηγορίες Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας 

- Διευκολύνεται και απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής και τροποποίησης 

στοιχείων Καταστατικού. 

-Παρέχεται επαρκής νομική βάση για την θεσμοθέτηση χρηματοδοτικών και 

άλλων κινήτρων. Θεσμοθετείται το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ως ΝΠΙΔ, 

με σκοπό την χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση 

των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

-Καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι συμμετοχής, εθελοντικής εργασίας και 

γενικότερα σχέσεων των μελών και των εργαζομένων με τους Φορείς 

Κοινωνικής Οικονομίας 

-Προβλέπονται ρήτρες δημιουργίας απασχόλησης από τους Φορείς Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι οποίοι εμφανίζουν σημαντική οικονομική 

δραστηριότητα. 

-Θεσπίζεται ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων. Με τη συγκεκριμένη νομική 

μορφή επιδιώκεται μεταξύ άλλων να αξιοποιηθούν από τους εργαζόμενους 

εγκαταλελειμμένες/χρεωκοπημένες επιχειρήσεις. -Προβλέπεται η δημιουργία 

και ενεργοποίηση εργαλείου μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου των Φορέων, 

ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους, η 

παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιοποίηση των καλών πρακτικών -Δίνεται 

η δυνατότητα δημιουργίας ενώσεων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας 

-Θεσπίζεται Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, 

καθώς και Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία. Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο 

κοινωνικός διάλογος για τα θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

-Διασφαλίζεται η συνέχεια και η ομαλή μετάβαση των υφιστάμενων 

κοινωνικών επιχειρήσεων στο νέο πλαίσιο.. 

-Συστήνεται Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
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με κύριο έργο την χάραξη, εκτέλεση και εφαρμογή της κυβερνητικής 

πολιτικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

 
6. Τι είναι ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας; 

Είναι μια επιχείρηση που βασίζεται στο συνεταιριστικό πρότυπο, αλλά 

με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, όλες οι επιχειρηματικές 

αποφάσεις λαμβάνονται δημοκρατικά και κάθε μέλος – συνεταιριστής 

έχει μόνο μια ψήφο, ανεξαρτήτως πόσες συνεταιριστικές μερίδες 

κατέχει. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις κλασσικού τύπου επιχειρήσεις, 

στην ΚΑΛΟ στόχος δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά, μέσα 

από την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και παραγωγή κοινωνικής και 

συλλογικής ωφέλειας, η δημιουργία σταθερών και  αξιοπρεπών θέσεων 

εργασίας. Επίσης, τις αμοιβές και τα κέρδη της επιχείρησης,  τα 

λαμβάνουν μόνο οι εργαζόμενοί της, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι  μέλη 

της (συνεταιριστές), ενώ ένα μέρος των κερδών προορίζεται για 

επανεπένδυση στους σκοπούς της επιχείρησης. 

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι: 

α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

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

γ. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων 

δ.  Οποιοδήποτε άλλο μη  μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον: 

 
-Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας 

-Μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του και εφαρμόζει 

δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία 

ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους. 

-Το καταστατικό του προβλέπει περιορισμούς στη διανομή κερδών. 

-Εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας. 

-Αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του και τη 

μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας και 

ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ.-Δεν έχει ιδρυθεί και δεν 
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διοικείται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθμού ή από άλλο 

νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 
 

7. Πόσες και ποιες κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων υπάρχουν; 

Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι  οποίες διακρίνονται σε  δύο υποκατηγορίες: 

-Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη 

ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην οικονομική και κοινωνική 

ζωή. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. 

-Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη ατόμων 

από ειδικές ομάδες στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Ποσοστό 50% κατ’ 

ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν 

υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. 

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 

12 του ν. 2716/1999, (θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις Ένταξης.). 

Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν 

δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή/και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες 

γενικού συμφέροντος». 

 
 

8. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων; 

Μια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη ή επτά μέλη για  τις 

Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι  είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά  και 

νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν. Σ.Επ. δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της 

Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δεν 

μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με 
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εξαίρεση τις  Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό  την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης 

έγκρισης από τον φορέα που εποπτεύει το ΝΠΔΔ 

Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα 

και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, 

Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν 

Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης 

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – εταίρου, 

σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δε δημιουργεί 

ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις 

Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα 

Το ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων από τις  δραστηριότητες της  Κοιν.Σ.Επ. 

που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% 

των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, υπολογιζόμενου σε τριετή βάση. Από 

την πρόβλεψη του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 

της περίπτωσης α΄ της παραγράφου ii του άρθρου 14 του ν. 4430/2016. 

Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά 

είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. 

Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως: 

-κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, 

-κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, (με την 

εξαίρεση απόφασης των 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα) 

-το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη 

διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας. 

9. Τι είναι η Ειδική Γραμματεία για την Κ.ΑΛ.Ο.; 

 
Η Ειδική Γραμματεία Κ.Α.Λ.Ο, υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και έχει ως κύριο έργο την χάραξη, 
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εφαρμογή και παρακολούθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ΚΑΛΟ. 

Αναλυτικότερα, καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία, παρακολουθεί και συντονίζει τις σχετικές δράσεις για 

την εφαρμογή και τη διασφάλιση της συνεκτικότητας της  Εθνικής 

Στρατηγικής. Μελετά και παράγει πολιτικές και επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

προς όφελος του πολίτη. Αναπτύσσει συνεργασία στους θεματικούς τομείς  με 

αρμόδια Υπουργεία. Εξειδικεύει την Εθνική Στρατηγική ανά τομέα, σε 

συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς, παρακολουθεί τις διεθνείς 

εξελίξεις. 

 

 
10. Τι είναι το Τμήμα Μητρώου για την Κ.ΑΛ.Ο. ; 

 
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι η βάση 

δεδομένων που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα Μητρώου 

Φορέων ΚΑΛΟ της Δ/νσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στην οποία 

εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Το Τμήμα 

Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ είναι αρμόδιο για την τήρηση και λειτουργία του 

Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Είναι η 

αρμόδια Διοικητική Αρχή, υπηρεσία του ΥΠΕΚΑΚΑ, για τον έλεγχο της 

σύστασης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των 

Συνεταιρισμών Εργαζομένων, της νομιμότητας των πράξεών τους που 

καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο και την εποπτεία τους. Επιπλέον, είναι 

αρμόδιο για την απόδοση της ιδιότητας του Φορέα ΚΑΛΟ στα νομικά πρόσωπα 

που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Φορέων 

ΚΑΛΟ. 
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 Μεταφράσεις: 
 

 1.Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής της ΠΚΜ / Information and 
Advisory Centre of the Region of Central Macedonia 

 
› Γενικές Πληροφορίες για το Κέντρο/General Information 
› Διαθέσιμες Υπηρεσίες/Services 
› Επικοινωνία/Contact 
› Online Φόρμα Αιτήματος Πληροφόρησης/Information Request Form 

 
 2. Ενημερωτικό Υλικό / Information Package 

 
› Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία/Social and Solidarity Economy (SSE) 

› Κοινωνικές Επιχειρήσεις/Social Enterprises 

› ΑποτύπωσηΚοινωνικούΑντικτύπου/Social Impac tRecord 

› Νομοθετικό Πλαίσιο/Legal Framework 

› Μελέτες – Εκθέσεις/Studies- Reports 

› Χρήσιμα Links/Links 

 4. Εργαλεία και έντυπα/Tools&Forms 

› Πρότυπο Επιχειρηματικού Σχεδίου /Business Plan Template 

› Μεθοδολογία  Αποτύπωσης Κοινωνικού Αντίκτυπου Social Impact Record 

Methodology 

› Πρότυπα Καταστατικά Statute Template 

 

 
General Information: The Information and Advisory Centre for Social 

Entrepreneurship is one pilot-activity within the framework of the project «Cross- 

Border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for 

Supporting and Promoting Social Entrepreneurship in the Social Economy and Social 

Innovation», with the acronym «Action Plan for Social Entrepreneurship», in which the 

Region of Central Macedonia participates as the Leader. The project is co-funded by the 

European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries 

participating in the Cooperation Programme INTERREG V-A «Greece-Bulgaria 2014- 

2020». 

 
 

The main objective of the Centre is the promotion of Social Entrepreneurship, as well as 

the empowerment of Social Enterprises (SEs) at the intervention area. 
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The beneficiaries of the Centre are natural persons who are interested in the field of SSE 

and the existing Social Enterprises at the intervention area. 

 
 

The main outcome of Centre’s operation is to actively provide continuous information and 

advisory support to social enterprises and potential beneficiaries in the Region of Central 

Macedonia. 

 
 

Services: The operation of the Centre focuses on providing information and advisory 
services to the beneficiaries. 

 
The Centre provides the following Services: 

 
 Information on Social Entrepreneurship issues 
 Legal Advice 

 Business panning of SEs 

 
Social Solidarity Economy: SSE is a different model for the development of the 

economy. SSE emphasizes in the Social Impact, in the introduction of Social Solidarity 

and, finally, in the promotion of democratic values and principles during the daily 

management of economic life. The objectives, the principles and the priorities of SSE 

embrace the democratic procedures in the production line of Social Enterprises. 

 
 

Social Enterprises: Their main goal is not to make profit for their owners and their 

partners but to establish positive social impact as a result of their operation. The model 

of their operation and their governance targets to the social welfare and justice and it 

mirrors their mission, which is based on democratic and participative values. 

 
 

Social Impact is defined by the collective social benefit as a result of the establishment 

and the operation of the SEs delivered to the local communities at economic, 

environmental and social level. The Social Impact could be direct, through the further 

development of the SEs and the function of new ones, and indirect by taking into account 

the integration of the people that face the risk of being excluded from the labor market. 
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3. Παρατηρήσεις για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συμβουλευτικής για την 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

 

Γενική Παρατήρηση: 

 

 Θα πρέπει να είναι σαφής ο σκοπός της εκπόνησης του εργαλείου και τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιδιώκει ποσοτικά και ποιοτικά. 

Θα πρέπει να στοχεύει να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες που ήδη έχουν διαγνωσθεί. 

Θα πρέπει να αποσαφνισθούν οι λειτουργικές προδιαγραφές. 

Θα πρέπει να έχει προ-αξιολογηθεί πόσος χρόνος απατείται σχετικώς, ποιοι είναι οι 

απαιτούμενοι πόροι από πλευράς συμβούλου (πόσος χρόνος απαιτείται για κάθε χρήση 

της βάσης), ποιοι είναι οι βαθμοί δυσκολίας, και οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσει το 

εργαλείο (π.χ. γνωστικό επίπεδο χρήστη) 

Είναι προφανές ότι όπως κάθε Ηλεκτρονική Πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εύχρηστη, 

ακριβής και λειτουργική. 

 
Ειδικές Παρατηρήσεις: 

 

 O σχεδιασμός της πλατφόρμας, όπως έχει, αφορά στην ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού σχεδίου μίας κοινωνικής επιχείρησης και της αξιολόγησης αυτού από 

τον κάθε σύμβουλό. 

Θα πρέπει να αποφασιστεί ποιο θα είναι το πρότυπο επιχειρηματικού σχεδίου ώστε να 

παραμετροποιηθούν οι αντίστοιχες ενότητες και τα πεδία συμπλήρωσης. 

Η όλη διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται με οδηγίες προς τον χρήστη σε κάθε πεδίο 

συμπλήρωσης κατά τη διάρκεια "χτισίματος" το επιχειρηματικού σχεδίου. Ένα πρόβλημα 

που αναμένεται να προκύψει είναι ότι οι χρήστες δεν θα έχουν διάθεση να συντάσσουν 

κείμενα έστω και συνοπτικά. 
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 Αρχικά η πλατφόρμα θα πρέπει να περιέχει και πακέτο πληροφόρησης για τις 

κοινωνικές επιχειρήσεις. Θα έπρεπε να σχεδιασθούν διαγράμματα ροής προκειμένου ο 

χρήστης να κατανοήσει τον επιδιωκόμενο σκοπό και την αναγκαότητα των βημάτων. 

 
 

 Δεν υπάρχει η επιλογή εγγραφής των ωφελούμενων (Register): Η διαδικασία 

εγγραφής πρέπει να είναι το όσο το δυνατόν πιο απλή για τον χρήστη. Όλη η διαδικασία 

να γίνεται ηλεκτρονικά. Να υπάρχει διαδικασία έγκρισης/πιστοποίησης από τον 

διαχειριστή. 

 
 

 Θα πρέπει να υπάρχει διάκριση των χρηστών κατά την εγγραφή τους στη 

πλατφόρμα σε: 1. Κοινωνική Επιχείρηση και 2. Απλός Χρήστης. Η διάκριση των χρηστών 

θα πρέπει να συνεπάγεται και διάκριση στο υλικό που έχουν έχουν πρόσβαση. 

 
 

 Θα πρέπει να υπάρχει διαδραστικότητα μεταξύ ωφελουμένων και συμβούλων. 

Για παράδειγμα θα πρέπει να υπάρχουν ενημερώσεις (notifications για τον 

ορισμό/συσχετισμό συμβούλου και status για την πορεία των αιτημάτων κτλπ. 

 
 

 Δεν υπάρχει ξεκάθαρα κάποια επιλογή (ίσως μέσα από την επιλογή Επικοινωνία) 

που να αφορά στην υποβολή ερωτημάτων τεχνικής φύσεως από την πλευρά των 

ωφελούμενων. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθεί και πιθανά τα ερωτήματα να 

αφορούν συγκεκριμένες θεματικές σε σχέση με τεχνικά ζητήματα. 

 
 

 Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ο μηχανισμός συσχέτισης ωφελούμενου - 

συμβούλου 

 Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των δεδομένων 

που έχει επεξεργαστεί ο χρήστης. 

 Δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων που έχει επεξεργαστεί ο χρήστης σε 

pdf. 
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4.Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής υπέβαλε προς στις 

υπηρεσίες της ΠΚΜ απάντηση σε ερώτημα που υπεβλήθη για για 

Επιχορήγηση με Κεφάλαιο Κίνησης από το Περιφερειακό Ταμείο ΚΜ 

 
 

Υπόψη: Κας 

ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ» 

 
 

Θέμα: Το Αίτημα σας για Επιχορήγηση με Κεφάλαιο Κίνησης από το Περιφερειακό 

Ταμείο ΚΜ 

 
Σχετικό: Το από 15.3.2019 έγγραφό σας. 

 
 
 

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Το αίτημα επιχορηγησης κεφαλαίου κίνησης από το Περιφερειακό Ταμείο ΚΜ, 

εκφεύγει των εκχωρηθέντων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
2. Σε σχέση με δυνατότητες χρηματοδότησης του φορέα σας, σας παραπέμπουμε στις 

προσκλήσεις μέσω υποβολή προτάσεων που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, επισυνάπτουμε ενδεικτικά: 

α) Την υπ’ Αρθ. Πρ. 21656/ΕΥΚΕ330 πρόσκληση με θέμα “Ίδρυση και εκσυγχρονισμός 

υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
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μεταποίησης και τουρισμού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Κεντρικής 

Μακεδονίας του Άξονα 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων . 

Η δράση αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού. Σκοπός της 

δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 

ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους 

στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 
β) Περαιτέρω επισυνάπτουμε την προδημοσίευση της δράσης «Πρόσκληση υποβολής 

αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Επιχορήγηση Υφισταμένων 

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)» του Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισηγς και Αλληλεγγύης. Η Προδημοσίευση έχει ενημερωτικό 

χαρακτήρα. Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.ypakp.gr ή/και του ΕΦ, του ΕΣΠΑ 

http://www.espa.gr και στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr. Η ημερομηνία 

έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής θα οριστούν στην απόφαση 

πρόσκλησης της δράσης. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). 

 

3. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο 

Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής που εποπτεύεται από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος INTERREG V-A GREECE – 

BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME” (τηλ. 2313319936). 

 
...... 

Συνημμένα: Δύο (2) έγγραφα 

http://www.ypakp.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
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5.Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής προετοίμασε επτά (7) 

ενημερωτικά σημειώματα τα οποία υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας για να αποσταλούν στις 147 κοινωνικές 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα όριά της 

 
 

Eνημερωτικό Σημείωμα 1 
 
 

 

Θέμα: Λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα και την Αλληλέγγυα Οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 
 

Αξιότιμε/ Αξιότιμη κύριε/κυρία , 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και την Αλληλέγγυα Οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί δομή 

για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών 

επιχειρήσεων το πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη 

και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση 

της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της 

Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο “Action Plan for Social Entrepreneurship”, το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

“INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, όπου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. 

Σκοπός του Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής είναι η ενδυνάμωση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή 
παρέμβασης και η ανάπτυξη ενός σημείου παροχής ενημέρωσης και 
συμβουλευτικής στους ενδιαφερομένους. 

 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα 
(υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών) καθώς και σε 
υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους που ενδιαφέρονται να 
πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

 
Οι Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου είναι : 

 

 Ενημέρωση για θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 Νομική Συμβουλευτική 

 Συμβουλευτική για Βιωσιμότητα Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
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Το  Κέντρο  Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής θα υποστηρίξει και δράσεις 
δημοσιότητας που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί ενημέρωση ή συμβουλευτική, τηλεφωνικά (στο 
2313 319 936 τις ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00) , μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
onestopshop@pkm.gov.grκαι διαδικτυακά μέσω υποβολής σχετικού εντύπου εδώ, 
ή/και μέσω της υποβολής του Εντύπου αυτοπροσώπως στο Κέντρο Ενημέρωσης και 
Συμβουλευτικής της ΠΚΜ, στην διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 198 , Θεσσαλονίκη. 

 Συνεχής Ενημέρωση σε σχέση με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

 
Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ανοιχτή η υπ’ Αρ. Πρ. 

21656/ΕΥΚΕ330 πρόσκληση με θέμα “Ίδρυση και εκσυγχρονισμός 

 υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης 

 και τουρισμού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας του 

Άξονα 03 -Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων . 

 
Η δράση αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού. Σκοπός της 

δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 

ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην 

εγχώρια και διεθνή αγορά. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι επιλέξιμες οπότε μπορείτε να δείτε κατά 

πόσο η συγκεκριμένη πρόσκληση μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας. 

Επίσης επισυνάπτουμε την προδημοσίευση της δράσης «Πρόσκληση υποβολής 

αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Επιχορήγηση 

Υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)»  

του Υπουργείου  Εργασίας  Κοινωνικής   Ασφάλισης   και Αλληλεγγύης. Η 

Προδημοσίευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Η πρόσκληση της Δράσης θα 

δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του  

Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και   Κοινωνικής  Αλληλεγγύης 

http://www.ypakp.gr ή/και του ΕΦ, του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr και στην 

ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της 

ηλεκτρονικής υποβολής θα οριστούν στην απόφαση πρόσκλησης της δράσης. Η 

ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών 

Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). 

mailto:onestopshop@pkm.gov.gr
https://forms.gle/vYh7SjqE4PzaJTPF9
http://www.pepkm.gr/%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD%2C-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://www.pepkm.gr/%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD%2C-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://www.pepkm.gr/%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD%2C-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://www.ypakp.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
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Eνημερωτικό Σημείωμα 2 
 
 

Θέμα: Νέα προγράμματα ενισχύσεων 

Αξιότιμε/ Αξιότιμη κύριε/κυρία, 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και την Αλληλέγγυα Οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί δομή 

για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη 

και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση 

της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της 

Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο “Action Plan for Social Entrepreneurship”, το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

“INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, όπου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για ενημέρωση ή για συμβουλευτική, είτε 
τηλεφωνικά (στο 2313 319 936 τις ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 – 
15:00), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
onestopshop@pkm.gov.grή διαδικτυακά μέσω υποβολής σχετικού εντύπου εδώ, 
ή/και μέσω της υποβολής του Εντύπου αυτοπροσώπως στο Κέντρο Ενημέρωσης και 
Συμβουλευτικής της ΠΚΜ, στην διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 198 , Θεσσαλονίκη. 

 

 
 Συνεχής Ενημέρωση σε σχέση με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Στο παραπάνω πλαίσιο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την δημοσίευση τριών 

προσκλήσεων που μπορεί να αποτελέσουν ευκαιρίες για την ενίσχυση της επιχείρησης σας. 

  Πρόγραμμα : Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – 
 Εκπαίδευση 

 
 

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» 

στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την 

παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να 

αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και 
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 

mailto:onestopshop@pkm.gov.gr
https://forms.gle/if5A54MJqhDSj9nA6
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&amp;cs
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&amp;cs
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2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 
πρότασης χρηματοδότησης που: 

 

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης 
διάρκειας. 

 
ii. Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή 
δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα 
πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των τριών (3) κλάδων. 

 
iii. έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που 
προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής: 

 
 Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 

και 47): 1 ΕΜΕ 

 Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ 
 Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) 

(επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 3 ΕΜΕ 

 
Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επενδυτικών σχεδίων από 
10.000 € έως 150.000 €. 

 
Επιλέξιμες Δαπάνες : 

 
 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. 
 Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ 
 Μεταφορικά μέσα 
 Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 
 Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) 
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και 
από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. 

 

Η περίοδος υποβολών είναι από 27/2/2019 έως 20/5/2019 (και ώρα 17:00) 

http://www.ependyseis.gr/mis
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  Πρόγραμμα :Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β' κύκλος) απότην Ειδική
 Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 
 Καινοτομία 

 
 

Πρόσκληση από 14/03/2019 υπ’ Αριθμό Πρ. 1596/Β1/340 

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η 
σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 
προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα 
επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

 
Δικαιούχοι της Δράσης είναι: α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που 
αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που 
αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις». 

 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά 
πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ), είτε ως 
ατομικές επιχειρήσεις. 

 

Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου προωθείται ακόμα περισσότερο η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας για επιστήμονες. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να 
εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερεις (4) παρεμβάσεις: 

 
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις : Η παρέμβαση απευθύνεται σε 
υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής 
τους, είτε ως μία μεμονωμένη Επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους), είτε Ομάδα 
Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους). 

 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς : Η παρούσα 
παρέμβαση αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους 
και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Δράσης. 

 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων : Δυνητικοί δικαιούχοι είναι 
μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής και ημερομηνίας 
ίδρυσης. 

 
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις : Δυνητικοί 
δικαιούχοι είναι ΜμΕ ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of 
Excellence) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (H2020/SMEsI/SoE, για 
τη Φάση Α ή για τη Φάση Β και συγκεκριμένα είτε μία Επιχείρηση είτε ομάδα Ελληνικών 
Επιχειρήσεων. 

 
Η Δράση έχει Προϋπολογισμός της Δράσης 542,5 εκατ € για το σύνολο της χώρας. Ο 
Β΄ Κύκλος της Δράσης έχει προϋπολογισμό 200 εκατ €. Ο προϋπολογισμός 
επιμερίζεται: 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=47&amp;cs
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=47&amp;cs
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=47&amp;cs
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Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (σε €) 

Β’ ΚΥΚΛΟΣ Μέγιστος συνολικός 
προϋπολογισμός 

Αίτησης 
Χρηματοδότησης 

Παρέμβαση I 40.000.000 600.000€ 

Παρέμβαση II 120.000.000 1.000.000€ 

Παρέμβαση III 20.000.000 2.000.0000€ 

Παρέμβαση ΙV 20.000.000 Ο συνολικός 
προϋπολογισμός κάθε 
πρότασης (και ο τυχόν 
επιμερισμός του ανά συν 
δικαιούχο /εταίρο εάν 
αφορά ομάδα 
επιχειρήσεων) είναι ο 
εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός από την 
αξιολόγηση του 
Προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» 

 

Δράση αφορά όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία : 

 
 Υλικά - Κατασκευές 
 Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες 
 Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 
 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 Υγεία & Φάρμακα 
 Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Ενέργεια 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής &Επικοινωνιών 
 

Επιδοτούνται δαπάνες όπως : 
 

 Προσωπικού 

 Οργάνων και εξοπλισμού, κτίριων και γήπεδων 

 Έρευνας επί συμβάσει και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

 Διεξαγωγής Μελέτης Σκοπιμότητας 

 Καινοτομίας (μόνο για ΜμΕ) 

 Συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις 

 (μόνο για ΜμΕ) 

 Λειτουργικών εξόδων (και έμμεσες δαπάνες 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών 

προσωπικού) 

Κάθε επιχείρηση /ερευνητικός οργανισμός μπορεί να υποβάλει, σε κάθε κύκλο και 
κάθε παρέμβαση της δράσης, όσες προτάσεις κρίνει ότι μπορεί να υλοποιήσει 
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αποτελεσματικά, εκτιμώντας το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και τους λοιπούς 
αναγκαίους πόρους. 

 

Δεν υπάρχει κατώτατο όριο στον προϋπολογισμό της Αίτησης Χρηματοδότησης για 
τις Παρεμβάσεις I, II και III. Στην Παρέμβαση IV, o συνολικός προϋπολογισμός κάθε 
πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο εάν αφορά ομάδα 
επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του 
Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». 

 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες. 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής τρία (3): 

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence) 

Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ποιότητα και ικανότητα του 

τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation) 

Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact) 

Τα κριτήρια εξειδικεύονται ανάλογα με την παρέμβαση 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 28/3/2019 έως 29/5/2019 (και 
ώρα 16:00) 

 
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους 
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) https://www.ependyseis.gr/. 

 
Για τα συνεργατικά έργα η αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ υποβάλλεται από το 
Συντονιστή του έργου, ενώ για τα μη συνεργατικά έργα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
του έργου. 

 
 Πρόγραμμα: Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου

 επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας 
 και Ανάπτυξης 

 
 

Tο πρόγραμμα αφορά στην παροχή επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο 

σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν 

επιχειρηματικά σχέδια. 

Τα δάνεια που προσφέρονται είναι τα εξής: 

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) 

 ύψος δανείου από €10.000 έως €500.000
 διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 

μήνες

https://www.ependyseis.gr/
https://www.etean.com.gr/PublicPages/NewsArticle.aspx?ID=268
https://www.etean.com.gr/PublicPages/NewsArticle.aspx?ID=268
https://www.etean.com.gr/PublicPages/NewsArticle.aspx?ID=268
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2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού 

 ύψος δανείου από € 25.000 έως € 1.500.000
 διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 

έτη
 

Τα επιχειρηματικά δάνεια παρέχονται με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40% του 
χρηματοδοτικού κεφαλαίου του κάθε δανείου είναι άτοκο καθώς προέρχεται από 
πόρους του ΕΣΠΑ (που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ) ενώ το υπόλοιπο 60% του κεφαλαίου 
του δανείου χορηγείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. 

 
Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, 

νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη 

επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. 

 
Η περίοδος υποβολής αιτημάτων υπαγωγής στο πρόγραμμα ξεκινάει από 
26/3/2019 και θα διαρκέσει έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

 
Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως υποχρεούνται 
να υποβάλλουν το φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων 
τραπεζών. 

 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες: ΕΘνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ALPHA BANK, 
EUROBANK, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική 
Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα 
Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας 

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το Κέντρο 

Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις ώρες και ημέρες λειτουργίας. 

https://www.ependyseis.gr/mis
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Eνημερωτικό Σημείωμα 3 
 
 

 

Θέμα: Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης των μελών των 

Συνεταιρισμών Εργαζομένων 

Αξιότιμε/ Αξιότιμη κύριε/κυρία, 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και την Αλληλέγγυα Οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί δομή 

για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη 

και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση 

της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της 

Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο “Action Plan for Social Entrepreneurship”, το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

“INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, όπου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για ενημέρωση ή για συμβουλευτική, είτε 
τηλεφωνικά (στο 2313 319 936 τις ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 – 
15:00), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
onestopshop@pkm.gov.gr ή διαδικτυακά μέσω υποβολής σχετικού εντύπου εδώ, 
ή/και μέσω της υποβολής του Εντύπου αυτοπροσώπως στο Κέντρο Ενημέρωσης και 
Συμβουλευτικής της ΠΚΜ, στην διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 198 , Θεσσαλονίκη. 

 

 
  Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης των μελών των

 Συνεταιρισμών Εργαζομένων 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 17 (αρ. 

πρωτ. Δ.ΑΣΦ./58/421326/3-4-2019) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 

αφορά την ασφάλιση των μελών των Συνεταιρισμών Εργαζομένων. 

Με την εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται ότι η υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει για 

τα μέλη των Συνεταιρισμών Εργαζομένων (για τα οποία παρέχονται οδηγίες), 

καθώς για τους απασχολούμενους στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες. 

Τα υπαγόμενα πρόσωπα καταβάλλουν μέχρι 31/12/2016, για κύρια ασφάλιση και 

υγειονομική περίθαλψη, τις προβλεπόμενες για τον π.ΟΑΕΕ ασφαλιστικές εισφορές. 

Από 1/1/2017, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από το άρθρο 

39 και την παρ.2 του άρθρου 41 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν. 

mailto:onestopshop@pkm.gov.gr
https://forms.gle/if5A54MJqhDSj9nA6
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Εφόσον τα μέλη του Συνεταιρισμού ασκούν παράλληλα και άλλη επαγγελματική 

δραστηριότητα, μέχρι 31/12/2016 έχουν εφαρμογή οι σχετικές γενικές, ειδικές ή 

καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται 

για την ασκούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Από 1/1/2017 έχουν εφαρμογή 

οι ρυθμίσεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν περί 

παράλληλης ασφάλισης. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το Κέντρο 

Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις ώρες και ημέρες λειτουργίας. 
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Eνημερωτικό Σημείωμα 4 
 

 

Θέμα: Πρόσκληση με θέμα «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014- 
2020» 

 
Αξιότιμε/ Αξιότιμη κύριε/κυρία, 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και την Αλληλέγγυα Οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί δομή 

για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη 

και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση 

της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της 

Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο “Action Plan for Social Entrepreneurship”, το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

“INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, όπου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. 

  Ενημέρωση σχετικά με την από τις 22/02/2019 πρόσκληση για την Υποβολή

 Προτάσεων : 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την προκήρυξη της 
δράσης«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» . 

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση 
τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό 
των 12.000.000,00 € ενώ στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια με 
ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υτουλάχιστον 30.000,00 € και μέγιστο 
επιχορηγούμενο π/υ 100.000,00 €. 

 
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 18 
μήνες. 

 
Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 
 Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
 της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς: 

http://www.pepkm.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD%2C-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://www.pepkm.gr/%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD%2C-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της πρόσκλησης. 

 
Ενισχύονται αποκλειστικάυφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές 
Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και στο 
Παράρτημα Ι του Καν.Ε.Ε 651/2014, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 

 
(i) έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας 
(έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016). 

 
(ii) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης 
(22/02/2019). 

 
 Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες: 
 

 να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης
αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
 να απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος.

 

 να πληρούν τις απαιτήσεις (i) και (ii) όπως ορίζονται ανωτέρω.

 
 να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης

 

 να λειτουργούν νόμιμα για τη δραστηριότητα (ΚΑΔ) που αφορά η επένδυση 
διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

 

 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων 
εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης 
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική 
Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, 
Συνεταιρισμός) και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

 
 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις,

 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
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 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται 
παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,

 
 να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση 

χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς 
έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους,

 

 να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι 
μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές 
και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και 
αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία,

 
  το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο 

παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή
100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό 
τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα 
οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του 
εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης, 

 
 να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 

(Α137/13.09.2017),

 
 να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην 

παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης,

 
 να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την 

δημοσίευση της πρόσκλησης,

 
 να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, 

δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
 

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο 
σύνολό τους. 
 Επιλέξιμες Δαπάνες  

 
 Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

2. Μεταφορικά Μέσα ( επαγγελματικής , μικτής πολλαπλής χρήσης έως 9 
θέσεων) με όριο δαπάνης 15.000ευρώ. 

 
 Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού

1. Λογισμικό 
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2. Ιστοσελίδα με όριο δαπάνης 2.500 ευρώ 
3. E-shop με όριο δαπάνης 4.000 ευρώ 

 
 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών με όριο Δαπάνης 

10.000ευρώ / πιστοποιητικό.
 

 Υπηρεσίες Συμβούλων με όριο δαπάνης έως 4.000 ευρώ.
 

 Συμμετοχή σε Εκθέσεις
1. Εσωτερικού με όριο δαπάνης 3.000 ευρώ / έκθεση. 

2. Εξωτερικού με όριο δαπάνης 6.000 ευρώ / έκθεση. 
 

 Ποσοστά Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό Σχήμα  

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων 
δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 50% Δημόσια 
Επιχορήγηση και 50% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα. 

 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 
12/03/2019 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 14/06/2019 ώρα 
15:00. 

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το Κέντρο 
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις ώρες και ημέρες λειτουργίας. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για ενημέρωση ή για συμβουλευτική, είτε 
τηλεφωνικά (στο 2313 319 936 τις ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 – 
15:00), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
onestopshop@pkm.gov.gr ή διαδικτυακά μέσω υποβολής σχετικού εντύπου εδώ, 
ή/και μέσω της υποβολής του Εντύπου αυτοπροσώπως στο Κέντρο Ενημέρωσης και 
Συμβουλευτικής της ΠΚΜ, στην διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 198 , Θεσσαλονίκη. 

http://www.ependyseis.gr/mis)
mailto:onestopshop@pkm.gov.gr
https://forms.gle/if5A54MJqhDSj9nA6
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Eνημερωτικό Σημείωμα 5 
 

 

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο 
«Οργάνωση και Επιχορήγηση Δράσεων προώθησης στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

– Παραδοσιακών τοπικών Προϊόντων στη Μακεδονία και Θράκη», με διακριτικό τίτλο 
“ΠΑΡΑΓΩ”. 

 
Αξιότιμε/ Αξιότιμη κύριε/κυρία, 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και την Αλληλέγγυα Οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί δομή 

για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη 

και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση 

της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της 

Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο “Action Plan for Social Entrepreneurship”, 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, όπου η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. 

 Ενημέρωση Σχετικά με την υπ’ Α.Π. : 2778 / 13-05-2015 πρόσκληση για την 
υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο «Οργάνωση και Επιχορήγηση 
Δράσεων προώθησης στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Παραδοσιακών τοπικών 
Προϊόντων στη Μακεδονία και Θράκη», με διακριτικό τίτλο “ΠΑΡΑΓΩ”

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης απευθύνει 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των δράσεων του έργου 
«Οργάνωση και Επιχορήγηση Δράσεων προώθησης στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

-Παραδοσιακών τοπικών Προϊόντων στη Μακεδονία και Θράκη» 
 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν αποκλειστικά ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί Γυναικών και Συνεργατικά Σχήματα και Δίκτυα-ΑΜΚΕ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Παραγωγής και Προώθησης ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντων. 

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει: 

 

Να έχουν την έδρα τους σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της Μακεδονίας και της 
Θράκης ή να μπορούν να αποδείξουν ότι λειτουργούν νόμιμα ενεργά παραρτήματά τους 
στις ανωτέρω περιφερειακές ενότητες τα τελευταία δύο (2) χρόνια, ανεξαρτήτως της 
κύριας έδρας. 
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Οι δυνητικοί δικαιούχοι δεν μπορούν να είναι μέλη του Μητρώου Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης και γενικά νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο από το δημόσιο. 

 
Το έργο διακρίνεται στα παρακάτω υποέργα: 

 
 Υποέργο 1: Ενίσχυση της διαδικασίας σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών 

φακέλων από διεπιστημονική ομάδα των δικαιούχων φορέων, για πιστοποίηση νέων 
παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας 
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1151/2012 της Ε.Ε, όπως ισχύει.

 
 Υποέργο 2: Το υποέργο αφορά σε δράσεις που σχετίζονται με τα 58 κατοχυρωμένα 

προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ της Μακεδονίας και της Θράκης. Επιχορηγείται η παραγωγή έντυπου 
ενημερωτικού υλικού, η δημιουργία ιστοσελίδας, η συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού 
ή εξωτερικού, η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων.

 
Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση ανά ΑΦΜ 
για δράση που αφορά σε ένα υποέργο. 

 

Η Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου ορίζεται 05.07.2019 έως 27.09.2019. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους υπογεγραμμένες από το 
νόμιμο εκπρόσωπό τους διεύθυνση: 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (TOMEAΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ. 541 23, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο 
πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Γραμματείας γρ. 210, 2ος όροφος, 
Αγίου Δημητρίου, Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη. 

 
Οι αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρία ταχυμεταφορών και φέρουν 
ημερομηνία και σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο 17/06/2019 γίνονται δεκτές. 

 
Η υποβολή ξεκινά από 20/05/2019 και ολοκληρώνεται στις 17/06/2019 και 
ώρα 12:00. 

 

Επισυνάπτεται στο παρόν η υπ’ Α.Π. : 2778 / 13-05-2015 πρόσκληση του Υπουργείου 
Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας Θράκης. 

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το Κέντρο 
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις ώρες και ημέρες λειτουργίας. 
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Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για ενημέρωση ή για συμβουλευτική, είτε 
τηλεφωνικά (στο 2313 319 936 τις ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 – 
15:00), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
onestopshop@pkm.gov.gr ή διαδικτυακά μέσω υποβολής σχετικού εντύπου εδώ, 
ή/και μέσω της υποβολής του Εντύπου αυτοπροσώπως στο Κέντρο Ενημέρωσης και 
Συμβουλευτικής της ΠΚΜ, στην διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 198 , Θεσσαλονίκη. 

 

 
Eνημερωτικό Σημείωμα 6 

 

 

Θέμα: Νέο πλαίσιο για τα προγράμματα ενίσχυσης Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας 

 

Αξιότιμε/ Αξιότιμη κύριε/κυρία, 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και την Αλληλέγγυα Οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί δομή 

για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη 

και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση 

της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της 

Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο “Action Plan for Social Entrepreneurship”, 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, όπου η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. 

 Δημοσίευση νέου πλαισίου για Πρόγραμμα Ενίσχυσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 

Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας ( ΦΕΚ A’ 
73/17.05.2019 Άρθρο 94), Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται 
να καταρτίζεται πρόγραμμα με σκοπό την ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) για την προώθηση των δράσεων τους και για την 
κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. 

 
Φορέας διαχείρισης του προγράμματος ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τομέας Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Οικονομίας. 

 
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων. Το μέγιστο ποσό του 
προϋπολογισμού που δύναται να βαρύνει το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για το ανωτέρω 
πρόγραμμα ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ. 

 

Επισυνάπτεται το Φύλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως - Τεύχος A’ 73/17.05.2019. 

mailto:onestopshop@pkm.gov.gr
https://forms.gle/if5A54MJqhDSj9nA6


"3η Απολογιστική Έκθεση: Λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

57 

 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για ενημέρωση ή για συμβουλευτική, είτε 
τηλεφωνικά (στο 2313 319 936 τις ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 – 
15:00), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
onestopshop@pkm.gov.gr ή διαδικτυακά μέσω υποβολής σχετικού εντύπου εδώ, 
ή/και μέσω της υποβολής του Εντύπου αυτοπροσώπως στο Κέντρο Ενημέρωσης και 
Συμβουλευτικής της ΠΚΜ, στην διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 198 , Θεσσαλονίκη. 

mailto:onestopshop@pkm.gov.gr
https://forms.gle/if5A54MJqhDSj9nA6
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Eνημερωτικό Σημείωμα 7 
 

 

Θέμα: Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του ν.4399/2016 
 

Αξιότιμε/ Αξιότιμη κύριε/κυρία, 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

και την Αλληλέγγυα Οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί δομή 

για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ανάπτυξης των κοινωνικών 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη 

και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση 

της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της 

Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο “Action Plan for Social Entrepreneurship”, 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020”, όπου η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος. 

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό 

στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές 

Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από 

τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος είναι 

νεοσύστατες ή υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον υπ’ 

αριθμ. 651/2014 Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής. 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να 

έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Δημιουργία νέας μονάδας 

 Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας 

 Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 

παραχθεί ποτέ σε αυτήν 

 Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας 

μεγάλης επιχείρησης 

Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική 

εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται 

με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης 

Τα υπαγόμενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής 

απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή/και της 

επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Εφόσον επιλεγεί η 

ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα τους 

κάτωθι παράγοντες: 
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 περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

 χαρακτηριστικά περιοχής (π.χ. ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές περιοχές κ.α.) 

 κλάδος δραστηριοποίησης 

 χαρακτηριστικά της επιχείρησης (εξωστρεφείς, καινοτόμες, επιτυγχάνουν αυξημένη 

προστιθέμενη αξία, εμφανίζουν αύξηση της απασχόλησης, κλπ.) 

Το συνολικό ύψος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να 

υπερβεί το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο 

παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: 

 για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

 για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

 για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 

4430/2016(Α’205), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις 

Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του 

Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για ενημέρωση ή για συμβουλευτική, είτε 
τηλεφωνικά (στο 2313 319 936 τις ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 09:00 – 
15:00), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
onestopshop@pkm.gov.gr ή διαδικτυακά μέσω υποβολής σχετικού εντύπου εδώ, 
ή/και μέσω της υποβολής του Εντύπου αυτοπροσώπως στο Κέντρο Ενημέρωσης και 
Συμβουλευτικής της ΠΚΜ, στην διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 198 , Θεσσαλονίκη 

mailto:onestopshop@pkm.gov.gr
https://forms.gle/if5A54MJqhDSj9nA6
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6. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής υπέβαλε προς στις 

υπηρεσίες της ΠΚΜ απάντηση σε ερώτημα που υπεβλήθη για τα 

προσωπικά δεδομένα 

..... 

 
 

Η γνώμη μας είναι ότι δεν εμπίπτουμε στην περίπτωση “απευθείας εµπορικής 

προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών για διαφηµιστικούς σκοπούς”. 

 
To άρθρο 5 του Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων) 

ορίζει ρητά τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

ότι “συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς” (όπως ο σκοπός 

της ενημέρωσης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – η περίπτωσή μας- )    και 

ότι “ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσει 

στις περιπτώσεις αυτές ότι η συγκατάθεση παρέχεται” (η δυνατότητα διαγραφής βλ. 

παρακάτω). 

 
Επίσης στο άρθρο 9 παράγραφο 2 περίπτωση ε του ιδίου Κανονισμού, ρητά ορίζεται ότι 

η απαγόρευση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει εάν “η επεξεργασία 

αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προδήλως έχουν δημοσιοποιηθεί 

από το υποκείμενο των δεδομένων” ( σήμερα το excel αρχείο είναι ανηρτημένο στο 

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=UQH3HmYOtWvx5Eoq&Rec_ID=12229). 

 

Περαιτέρω, θεωρούμε ότι εμπίπτει η περίπτωσή μας και στην περίπτωση ζ (του άρθρου 

9 παρ. 2) που αναφέρει ότι “η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου 

συμφέροντος ..., το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την 

ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και 

συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 

συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων”. 

http://www.ypakp.gr/index.php?ID=UQH3HmYOtWvx5Eoq&amp;Rec_ID=12229
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Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι εάν υπάρξει  η  αναφορά  στα  σχετικά  σημειώματα 

“εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε άλλο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από το Κέντρο 

Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής παρακαλώ ...” δεν υπάρχει θέμα. 

 
Όσον αφορά την τελευταία παράγραφο, συμφωνούμε ότι έτσι είναι αλλά δυστυχώς 

ποτέ δεν μπορούμε να διασφαλισθούμε σχετικώς, και οποιοσδήποτε κακόπιστος μπορεί 

πάντα θεωρητικά να στραφεί κατά οποιοδήποτε (αυτός ο κίνδυνος θεωρητικά δεν 

μπορεί να εκλείψει). 

 
Στη διάθεσή σας σχετικά. 

 
 

..... 
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7. Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής συμμετείχε στις 8.5.2019, 

και στις 5.6.2019, σε δράσεις ενημέρωσης για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα 

 
 Θέμα: Διοργάνωση Εργαστηρίου με θέμα: «Εισαγωγή στην Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του 

Κέντρου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής της ΠΚΜ 

 
 

Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΛΦΑ (τομέας σπουδών 

Οικονομίας και Διοίκησης) στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε την Τετάρτη 8 Μάϊου 2019 στη 

διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Το εργαστήριο έλαβε 

χώρα στην αίθουσα σεμιναρίων του Ινστιτούτου με ελεύθερη συμμετοχή για όλους 

τους σπουδαστές του τρέχοντος κύκλου σπουδών ανεξάρτητα από τον τομέα της 

επαγγελματικής τους κατάρτισης. 

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο 

Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την 

Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της 

Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας», με ακρώνυμο “Action Plan 

for Social Entrepreneurship”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “GREECE-BULGARIA 

2014-2020”καιστο οποίο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως 

επικεφαλής εταίρος. 

Η δράση εμπίπτει στον ειδικό στόχο της λειτουργίας του Κέντρου που αφορά τη διάχυση 

της ιδέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο. Οι σπουδαστές διαφορετικών τομέων 

σπουδών του εν λόγω Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενημερώθηκαν για τις 

έννοιες, τις πρακτικές, τις αξίες και την κουλτούρα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 



"3η Απολογιστική Έκθεση: Λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

63 

 

 

 Θέμα: Ενημέρωση Σπουδαστών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» στις 5.6.2019 από το 

Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στο ΔΙΕΚ Θέρμης 

 

 
Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το ΔΙΕΚ Θέρμης στη 

Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 δράση ενημέρωσης με 

θέμα: «Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Η δράση έλαβε χώρα στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων του Ινστιτούτου και η συμμετοχή σε αυτήν ήταν ελεύθερη για όλους τους 

σπουδαστές. 

Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση των σπουδαστών του Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης πάνω στους ορισμούς, στις πρακτικές, στις αξίες και την 

κουλτούρα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. 

 
Μέσα από την παρουσίαση καλών πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 

συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με την πολυσυλλεκτικότητα των δραστηριοτήτων που 

έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια από φορείς της Κ.ΑΛ.Ο και αντιλήφθηκαν την 

σημασία της ανάπτυξης ενός διαφορετικού μοντέλου επιχειρηματικότητας μέσω της 

συνεργασίας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Τέλος, οι 

σπουδαστές ενημερώθηκαν για την πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών 

και Συμβουλευτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τις υπηρεσίες 

που παρέχει, καθώς και για την διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο του Κέντρου. Η 

συγκεκριμένη δράση εμπίπτει στον ειδικό στόχο της λειτουργίας του Κέντρου που είναι 

η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο. 
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Κοι 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 
 

 

 

 
Κέντρο Πληροφόρησης και 

ΣυμβουΕλιεσυατιγκήωςγγήιαστητηνν 

νωνική 
Ε
Ε
π
πι

ι
χεΚιροηιμναωτνικιόκήτη

τ
τ
η
α
τα

της 
χειρηματικό 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 
Κέντρο Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής για την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 
Ο όρος αλληλέγγυα οικονομία συνδέθηκε με την εμπειρία των 
ριζοσπαστικών κινημάτων στη Λατινική Αμερική, αλλά σταδιακά έγινε 
δημοφιλής και σε χώρες της Ευρώπης και πρόσφατα στην Ελλάδα της 
κρίσης. Η αλληλέγγυα οικονομία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες 
που έχουν μια διπλή στόχευση: 

 

 
• Οικονομική, διότι επιχειρούν να δημιουργήσουν οικονομικές σχέσεις με 
βάση την αμοιβαιότητα. 

 
 

 
• Πολιτική, διότι επιχειρούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν 
αυτόνομους δημόσιους χώρους όπου συζητούνται σκοποί και μέσα. 

 

 

Ο όρος της κοινωνικής οικονομίας έλκει 
την προέλευσή με τους Moulaert και 
Ailenet (2005), μέσα από παραδείγματα 
της αρχαίας Ελλάδας για τη 
συγκέντρωση χρημάτων για 
τελετουργικές και νεκρικές τελετές και την 
αρχαία Ρώμη για τη χρηματοδότηση 
συλλόγων βιοτεχνών. 
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Στον όρο της Κοινωνικής 
Οικονομίας αποδίδεται μια σειρά 
από εναλλακτικές έννοιες όπως : 

 

 

ο τρίτος τομέας, 

ο μη κερδοσκοπικός τομέας, 

η εναλλακτική οικονομία και 

η οικονομία του μη κέρδους 

 

 
Το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας οριοθετείται πρώτιστα 
ανάμεσα στην κρατική πολιτική και την ιδιωτική επένδυση 
για οικονομική δραστηριότητα 
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Ορισμός Κοινωνικής Οικονομίας ( Μonzon & Chavez 2008 ) 

 
 

Αποτελείται από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που διεξάγονται από επιχειρήσεις, 
κυρίως συνεταιρισμούς, ενώσεις και κοινωνίες αλληλοβοήθειας, οι οποίες διέπονται από  τις 
ακόλουθες αρχές: 
 

προτεραιότητα στις υπηρεσίες προς τα μέλη και την κοινότητα και όχι στο κέρδος, 

αυτόνομη διοίκηση, 

δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

προβάδισμα στα μέλη και στην εργασία έναντι του κεφαλαίου στη διανομή των κερδών. 

Η πολιτική διάσταση του όρου 

«η κοινωνική οικονομία φέρνει 
ανθρώπους να συνεργαστούν μαζί υπό 

ελεύθερη συμμετοχή και εθελοντική 
δέσμευση για ένα κοινό σκοπό» 

Η οικονομική διάσταση του όρου 

«οι οικονομικές δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις, 
πρώτιστα συνεργατικά, με αμοιβαία 

οφέλη και ηθικές αξίες που βασίζονται 
στις ακόλουθες κύριες αρχές: 
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Tα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας 

 
Α. τα πρωτεία δίνονται στον ανθρώπινο παράγοντα και την κοινωνική αποστολή σε σχέση με τον 
οικονομικό σκοπό 

 
Β. η εθελοντική και η ανοικτή συμμετοχή των μελών, 

Γ. ο δημοκρατικός έλεγχος και συμμετοχή των μελών, 

Δ. ο συνδυασμός των ενδιαφερόντων των μελών/ των χρηστών/ ή του γενικού καλού, 

Ε. η υπεράσπιση και η εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας, 

ΣΤ. η αυτόνομη διοίκηση και η ανεξαρτησία από τις δημόσιες αρχές, 

 
Ζ. το επαρκές πλεόνασμα για την εκτέλεση των βιώσιμων στόχων, και των υπηρεσιών των μελών ή του 
γενικού καλού 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
δεν δύναται ο κρατικός 

Αναπτύσσεται για να τομέας να συμβάλει δεν διατίθεται ο 
καλύψει εκείνες τις λόγω της απουσίας ιδιωτικός τομέας 

ανάγκες της κοινωνίας δημοσιοοικονομικών και εξαιτίας της απουσίας 
για τις οποίες : χρηματοοικονομικών υψηλού κέρδους 

μέσων. 

 

 

Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 

 

 

 

Κοινωνική Καινοτομία 

 

Η Κοινωνική Καινοτομία έχει να κάνει με την κάλυψη αναγκών 
που είτε δεν έχουν καλυφθεί είτε μπορούν να καλυφθούν 
καλύτερα. Εστιάζει σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό, 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
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Οι φορείς της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας 
συνδέονται με τις πολιτικές 

καταπολέμησης της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω 

δύο διαφορετικών οδών : 

 

 
 

1. Παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας 
υποκαθιστώντας εν μέρει λειτουργίες του κράτους 
πρόνοιας 

 

 
2. Συμβάλουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, 
δηλαδή την αυξανόμενη έμφαση που δίνεται στην 
απασχολησιμότητα των ατόμων όπως στην 
περίπτωση των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 

 
Ο όρος αποτελείται 
από δυο συστατικά 

Κοινωνική μέρη, την 
Επιχειρηματικότητα επιχειρηματική και 

την κοινωνική 
διάσταση. 

 

 

Επιχειρηματικότητα είναι η Η κοινωνική διάσταση εμφανίζεται 
προσπάθεια μετατροπής της με μια πλειάδα ορισμών με έμφαση  πρωτοβουλίας   

σε   αποτέλεσμα   και    κυρίως  σε  θέματα  εύρεσης  νέων   
από  αυτή  τη  

διαδικασία  να  προκύψει        
ευκαιριών υψηλής κοινωνικής αξίας και  οικονομικό  κέρδος.  Περιλαμβάνει      

(social  value),  νέων καινοτομιών
 

σαν        βήματα        την        Καινοτομία,        
και    τολμηρών    εγχειρημάτων  με 

την ηγεσία, το ρίσκο, τη διαχείριση και 
χαμηλές οικονομικές αποδόσεις

 
την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας 
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Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 

 

 

 

Ο όρος της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας μετατόπισε 
την έμφασή του από αποκλειστικά 
κοινωνικά θέματα σε μια σειρά 
οικονομικών ζητημάτων. 

 

 

 

 
Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα 
σημαίνει 

διαφορετικά 
πράγματα για 
διαφορετικούς 
ανθρώπους. 

 

 

Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 

 

 

 

 

Οι Seelos και Mair (2005) ορίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως την 
οικονομική δραστηριότητα «που παρέχει νέα παραγωγικά μοντέλα παροχής 
προϊόντων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις άμεσες ανθρώπινες ανάγκες 
των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας που παραμένουν αναπάντητες 

από τις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές δομές» 
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Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα 

 

 

 
Οι Mair και Martin (2006) συνέλεξαν μία σειρά ορισμών για 

την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που ταξινομούνται 

Σε τρεις κατηγορίες α) στους οργανισμούς 

που αναζητούν κεφάλαια για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, β) στους  

οργανισμούς που εμπορευματοποιούν την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, και γ)  

στους οργανισμούς που έχουν μοναδικό στόχο να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και να 

καταλύσουν τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές.  

 

 

 

 

Η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα 
υποστασιοποιείται 
με τη δημιουργία 

κοινωνικών 
επιχειρήσεων 

 

 
 
 

Η οικονομική δραστηριότητα των ΚΕ αποτελεί ένα 
από τα συστατικά στοιχεία που διαφοροποιούν τις 
κοινωνικές επιχειρήσεις από άλλες επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού κερδοσκοπικού τομέα, ή άλλες δράσεις 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Συνήθως, οι 
παραγωγικές δραστηριότητες των κοινωνικών 
επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται μεμονωμένα ή 
σωρευτικά από τα ακόλουθα στοιχεία : 
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Κοινωνική ωφέλεια, δηλαδή εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών που 
συνήθως μένουν ακάλυπτες ή καλύπτονται πλημμελώς από τον ιδιωτικό 
κερδοσκοπικό τομέα ή/και το κράτος. 

 
Κοινωνική καινοτομία, δηλαδή εντοπισμός νέων κοινωνικών αναγκών ή 
παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών με τρόπο ο οποίος εισάγει 
νέες λογικές παραγωγής/κατανάλωσης 

 
Κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε 
χαμηλότερη τιμή, με στόχο να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτά 
κοινωνικών στρωμάτων με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. 

 
Εργασιακή αποκατάσταση, δηλαδή δημιουργία θέσεων εργασίας για 
κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας. 
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Στη κατηγορία των κοινωνικών επιχειρήσεων περιλαμβάνεται 
ένα μεγάλο εύρος οικονομικών μορφωμάτων που 
αναλαμβάνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όπως 

 
 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), 

Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις 

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

 
 

Συνεταιρισμοί 

 

 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

 

 
Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις 

 

 
Τι είναι ο συνεταιρισμός; 

 

Ο συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη και εθελοντική 
ένωση προσώπων τα οποία έχουν σκοπό να 
εξυπηρετήσουν τις οικονομικές, τις κοινωνικές και τις 
πολιτισμικές ανάγκες και επιδιώξεις τους μέσω μιας 
συμμετοχικής και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης 

 

 
 

Ένας συνεταιρισμός διέπεται από τις 7 ακόλουθες αρχές, όπως συμφωνήθηκαν από τη Διεθνή 
Συνεταιριστική Συμμαχία (International Cooperative Alliance – ICA): 

 
Εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή 

Δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη 

Οικονομική συμμετοχή μελών 

Αυτονομία και ανεξαρτησία 

Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση 

 
Συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς 

 
Ενδιαφέρον για την κοινότητα 
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Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις 

 
Οικονομικά Κριτήρια 

Συνεχής Δραστηριότητα 

Ανάληψη Ρίσκου 

Ελάχιστο Αμειβόμενης Εργασίας 

 

 
Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις 

 

Κοινωνικά Κριτήρια 

Όφελος στην Κοινότητα 

Περιορισμένη Διανομή Κερδών 

 

 
Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις 

 

Δημοκρατική Διοίκηση 

 
Συλλογική Πρωτοβουλία 

 
Συμμετοχή στις αποφάσεις που δεν καθορίζεται από την 
συνεισφορά του κεφαλαίου 

 
Υψηλός Βαθμός Αυτονομίας 
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Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

Μια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη ή επτά μέλη για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης  

 
 

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν. Σ.Επ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 
του 1/3 των μελών της 

 

Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. 
Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από τον φορέα που 
εποπτεύει το ΝΠΔΔ 

 
Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως  
πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες,  

 

 

 
Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν  

 

 

 
Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης 

 

 

 
Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα 

και δε δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις 

 

 

 
Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα  

 

 
Το ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων από τις δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, υπολογιζόμενου σε τριετή βάση. Από την πρόβλεψη 

του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου ii του άρθρου 14 του ν. 
4430/2016. 

 

 
Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.  

 

 

 
Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως 
ακολούθως: 

 

 
-κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, 

 

-κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της 
επιχείρησης, (με την εξαίρεση απόφασης των 2/3 των μελών της 
Γενικής Συνέλευσης του Φορέα) 

 
-το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας. 
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Τομείς στους οποίους παρατηρείται έντονη ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων:  

Κοινωνική φροντίδα/αρωγή 

Στοχευμένες υγειονομικές υπηρεσίες 

Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, ενισχυτική διδασκαλία 

Κοινωνική ένταξη 

Κοινωνική στέγαση 

Περιβαλλοντική προστασία (ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας) 

Αγροτική παραγωγή, επεξεργασία/πώληση ειδών διατροφής 

Ηθικό ή/και αλληλέγγυο εμπόριο 

Συγκοινωνίες, μετακίνηση, κοινωνικός τουρισμός 

Προστασία πολιτισμικής κληρονομιάς 

 

Νόμος 4019/2011 

 
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. 

 

Νόμος 4019/2011 

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

 

 

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ενταξης, 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 Ενταξης 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.  
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Νόμος 4019/2011 

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. 
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δημοκρατικό 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, φορείς Κ.ΑΛ.Ο. αποτελούν: 

 
1. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), οι οποίες διακρίνονται 
σε: 

 
α) Ένταξης Ειδικών Ομάδων, 

β) Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, 

γ) Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας. 

 
2. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, οι οποίοι εισάγονται για πρώτη φορά στην 
ελληνική έννομη τάξη. 
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Σύσταση 

Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΎ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
 

 

 
 

 
έου εγχειρήματο 

 

 

 

 
 

καταστατικού 
 
 

ιχειρηματικότητα 

Βήματα 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΎ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από τον προβλεπόμενο αριθμό 
μελών: 

 

επτά (7) τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 
(Ευάλωτων ή Ειδικών Ομάδων). 

 
πέντε (5) τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής ή 
Κοινωνικής Ωφέλειας. 

 
Τρία (3) τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Συνεταιρισμό Εργαζομένων. 

 
Το Καταστατικό θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη σε όλες 
τις σελίδες και στην τελευταία σελίδα δίπλα στα ονοματεπώνυμα των μελών. 

 

 
ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 
Επωνυμία – Θα πρέπει να έχει την μορφή: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ …» κλπ 

 
 

Διακριτικός τίτλος - Θα πρέπει να έχει την μορφή: «… ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» κλπ 
 

 
 

Έδρα - Περιγράφεται στο άρθρο 3 και προτείνεται να ακολουθείται η δομή του Πρότυπου Καταστατικού  
 

 
 

Μέλη (Φυσικά πρόσωπά)- Ονοµατεπώνυµα Α.Φ.Μ., διευθύνσεις κατοικίας 
 

 
 

Μέλη (Νομικά πρόσωπά) - Επωνυµία, έδρα, Α.Φ.Μ., αριθµός Γ.Ε.Μ.Η. 

 

 
ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 
Τους όρους εξόδου και εισόδου των µελών και τους λόγους αποβολής ενός 
µέλους 

 
Την έκταση της ευθύνης των µελών 

 
Το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας - Ελάχιστο όριο ορίζονται τα εκατό (100) 
ευρώ 

 
Το Όργανο Διοίκησης του Φορέα 

 
Τον ορισµό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ή Διαχειριστή) που θα 
µεριµνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης. 
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• Καταστατικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη σε όλες 
τις σελίδες. 

• Υπεύθυνες δηλώσεις κάθε μέλους σχετικά με την μη 
συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα 
(ή σε άλλο Συνεταιρισμό Εργαζομένων, αντίστοιχα). 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι 
θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής από 
Δημόσια Αρχή. 

• Σε περίπτωση που υπάρχει Νομικό πρόσωπο ως 
μέλος της υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ.: Νομιμοποιητικά 
έγγραφα για την συμμετοχή του και για την 
εξουσιοδότηση/εκπροσώπηση μέσω φυσικού 
προσώπου. 

 

YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Παρακολούθηση και Έλεγχος Φορέων Κ.ΑΛ.Ο 
Παρ. 1, Άρθρο 11 ν.4430/2016 
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Παρακολούθηση και Έλεγχος Φορέων Κ.ΑΛ.Ο 

Παρ. 1, Άρθρο 11 ν.4430/2016 

 
 

 

 

 

 

 
 

Υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή στο 
Μητρώο – Πιστοποιητικό Μέλους 

 

 
 

 
Δικαιολογητικά που ζητούνται 

 
1. Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

2. Οικονομικές Καταστάσεις του ν.4308/2014 

3. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ 4 τριμήνων 

4. Ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του Προέδρου της Διοικούσας ή του 

Διοικητικού Συμβουλίου περί μη απασχόλησης προσωπικού κατά το έτος 

αναφοράς. 

5. Πίνακα Προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. (μόνο ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης) 

6. Πρακτικό ΓΣ για λήψη απόφασης σχετικά με την διανομή κερδών στους 

εργαζόμενους καθώς και αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο διανομής τους 

(μόνο για ΚΟΙΝΣΕΠ) 

7. Αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του 

Φορέα ή μεταβίβασης των συνεταιριστικών μερίδων 
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Διαθέσιμοι πόροι και φορείς χρηματοδότησης 

 

 
• Συνδυασμός διαφορετικών εργαλείων (ενισχύσεις, δάνεια, εγγυήσεις) 

• Οι άμεσες ενισχύσεις είναι αναγκαίες 

• Η ευρωπαϊκή (και όχι μόνο) εμπειρία έχει δείξει ότι οι άμεσες ενισχύσεεις 

δημιουργούν εξαρτήσεις αλλά, το σημαντικότρο, προσανατολίζουν τη δουλειά 

των εγχειρημάτων στην ενίσχυση και όχι στην κοινωνική ανάγκη για την οποία 

δημιουργήθηκαν 

• Εθνικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και επενδύσεων 

(αναπτυξιακός νόμος, ταμείο επιχειρηματικότητας) 

• Συνεταιριστικές τράπεζες 

• Εργαλεία μικροχρηματοδοτήσεων 

 

 
Δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων Δράσεις 

κρατικών ενισχύσεων 

 

 ΠΕΠ Περιφέρειας δραστηριοποίησης της εταιρίας (Αττικής, Κεντρικής 

Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 

Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, 

Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων) 

 ΕΠΑνΕΚ 

 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας2014-2020 

 Αναπτυξιακός Νόμος 

 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
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8. Συμμετοχή του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής στην 

εκδήλωση ενημέρωσης της ΠΚΜ  της 12.6.2019 για την αντιπροσωπεία 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τις 

Ευρωπαϊκές Περιφέρειες  
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Current Situation of SEs in Greece 
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Current Situation of SEs in Region of Central Macedonia 
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Current Situation of SEs in Region of Central Macedonia 

% of SEs in Region of Central Macedonia 

Financial Activity 

 
50.00% 

45.00% 

40.00% 

35.00% 

30.00% 

25.00% 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% 

 
 
 

 

5 

 

 

 

 
Information and Counselling Centre for Social Entrepreneurship 

 
 

 Establishment and Operation of the Information and Counselling Centre for 

Social Entrepreneurship 

 
 Structure to support Social Enterprises within the framework of the project «Cross- 

Border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for 

Supporting and Promoting Social Entrepreneurship in the Social Economy and Social 
Innovation», with the acronym «Action Plan for Social Entrepreneurship», co-funded by  the 

European Program for Cross-Border Cooperation «INTERREG VA GREECE – BULGARIA 2014-
2020» 

 
 Info Desk 
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Information and Counselling Centre for Social Entrepreneurship 

 
 

 Objectives of Information and Counselling Centre 

 Empowerment of the social entrepreneurship and support to social enterprises at the and 

the pilot functioning of regional focal point  to provide continuous information and 
counseling services to all stakeholders 

 Capacity Building to the current SEs and facilitation of the establishment of new  ones, 

to promote the employability of the SEs and to increase the provision of social services 
to communities with adverse socioeconomic impact 
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Information and Counselling Centre for Social Entrepreneurship 

 

 Beneficiaries of the Centre 

 Natural Persons (potential Social Entrepreneurs or Groups of Entrepreneurs ). 

 Social Enterprises and executives involved, interested in receiving extensive 
information regarding SSE 
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Information and Counselling Centre for Social Entrepreneurship 

 
 

 Services of the Information and Counseling Centre 

 Information Services for SSE and Social Entrepreneurship 

 Advisory Services 
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Information and Counselling Centre for Social Entrepreneurship 

 
 

 How ? 

 On line 

 Tools are available online at the website of the project

 Via Email 

 onestopshop@pkm.gov.gr

 Phone : 2313 319 936 - Five days per week

 
 

 Working Groups 
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Information Services for SSE and Social Entrepreneurship 
 

 

 Institutional and Legal Framework for Social Economy and Social 

Entrepreneurship 

 
 Funding Opportunities / Calls for proposal focused on SEs 

 
 Link to relative Institutions and National Authorities 
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Information Services for SSE and Social Entrepreneurship 
 

 

Institutional and Legal Framework for Social Economy and Social Entrepreneurship 

 European Policies and Strategies 

 Information about legislative provision and regulatory framework (Ministerial 

Orders etc) 

 Circulars of competent authorities 
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Information Services for SSE and Social Entrepreneurship 
 

 
Calls for the Social Enterpsises 

 

 Information about state aid programs for SEs. 

 Information about funding opportunities and funding instruments 

 Initiatives of the SSE’s entities 
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Information Services for SSE and Social Entrepreneurship 
 

 
Link with relative Institutions and National Authorities 

 Link to local institutions 

 To promote the networking among SSE entities 

 Technical Support at the first steps of the establishment of a SE 
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Information Services for SSE and Social Entrepreneurship 

 
Instant Support – Information 

 
 Q&A regarding National Legal Framework – Law 4430/2016

 

 
 Link to competent Services and National Authorities

 

 Information Websites and networking of SSE entities
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Counseling Services 
 

 

 

 Legal Advice 
 

 Advice on the Sustainability of SEs 
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Counseling Services 
 

Legal Advisce 
 

Information about the Legal Procedures for the establishment of a new 

Social Enterprise 

Required Documentation 

Guidelines for the to National Register of SEs 

Advice for drafting the Articles of Association 

 

Counseling Services 

Advice on the Sustainability of SEs (1) 

 

Advisory Support and Information about issues regarding SSE and 

technical support 

Interpersonal meetings with target groups 

Provision of the tools and templates to draft business plans 

 

Counseling Services 

Advice on the Sustainability of SEs (2) 

 

Presentation of the Social Return on Investment (SROI) method. 
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Actions that have been implemented by the Information and Counseling 

Centre 

 
 Information for the Social Enterprise sector. 

 
 Advice to citizens for the establishment of a new Social Enterprise. 

 
 Day to day support for existing tools published in the website. 

 
 Briefing Notes to social enterprises regarding running funding opportunities sent by e-mails to 

all SE established in the Region. 

 
 Promotion of the cooperation among SSE entities 

 
 Working groups with future social entrepreneurs 

 
 Participation in Information and Publicity events 
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Actions that have been implemented by the Information and Counseling 
Centre 

 Receive and process information requests through a pilot electronic form 

(www.apfse.eu). 
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Actions that have been implemented by the Information and Counseling 
Centre 

 Technical Support to current SEs and promotion of cooperation among SSE 
entities 

 
 Tools and guidelines provided through project’s website and via phone : 

 
 Business Plan Template 

 Social Impact Record Methodology 

 Statute Template 
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Actions that have been implemented by the Information and Counseling 

Centre 

 Promotion of the cooperation among SSE entities 

 
 Centre’s Contribution to the Forum of the Collaboration 
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Actions that have been implemented by the Information and Counseling 
Centre 

Briefing Notes to social enterprises regarding running funding opportunities 

 
 Continuous update to Social Enterprises regarding funding opportunities and Continuous 

update about changes on institutional and legal framework 
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Actions that have been implemented by the Information and Counseling 
Centre 

Working groups with future social entrepreneurs 

 
Interpersonal meetings with target groups and provision of individualized information and 
counseling services 
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Actions that have been implemented by the Information and Counseling 
Centre 

Participation in Information and Publicity Activities 
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Results 

 
 50 current SEs registered for information and advice via the web 

 5 briefing notes were sent to all SE in Central Macedonia (147 legal 
persons) 

 With 12 citizens, appointments were held 

 70 citizens participated in meetings with the Information and Counseling 

Centre Administrator). 
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Thank you for your attention ! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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1.Στην ημερίδα της 30.1.2019  παρουσίαστηκε ενώπιον της Διαχειριστικής Αρχής, της 

Περιφέρειας, των εταίρων του έργου, και των φορέων ΚΑΛΟ, ο τρόπος λειτουργίας του 

Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλετικής που περιλαμβάνει ενημέρωση και συμβουλευτική, 

α) διαδικτυακά (μέσω της ιστοσελίδας), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (direct mail), 

τηλεφωνικά, και δια ζώσης, με συναντήσεις εργασίας όταν τούτο απαιτείται.   

Στην εν λόγω ημερίδα αναλύθηκε ότι η εν λόγω δομή, το πρώτο συμβατικό διάστημα εστίασε 

στη δέουσα  προετοιμασία και οργάνωση, δεδομένου ότι η έναρξη λειτουργίας του εξαρτάτο 

από πολλούς παράγοντες όπως τα παραδοτέα των άλλων εταίρων κ.α.  Από τα μέσα 

Φεβρουαρίου ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, 

το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το διάστημα 1.3.2019 έως 30.6.2019 στο χώρο που 

παραχώρησε η ΠΚΜ. 

 

2. Η Ομάδα Έργου, ως αναλύεται στην προσφορά,  αποτελείται από: 

α) Τον Υπεύθυνο Έργου, Κωνσταντίνο Δάμη, Νομικό. 

Ο Υπεύθυνος Έργου συμμετέχει με καίριο και ενεργό ρόλο σε όλες τις ενότητες εργασιών 

του έργου και τις δράσεις. Ο χρόνος απασχόλησης στο έργο είναι 6,5 ανθρωπομήνες. 

β) Την Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Έργου, Ελένη Παναγιωτακοπούλου, Οικονομολόγο. 

Ο χρόνος απασχόλησης στο έργο είναι 5,5 ανθρωπομήνες. 

γ) Τη λοιπή Ομάδα Έργου που αποτελείται από τρία (3) στελέχη: 

- Τον Ευστάθιο Καραντζογιάννη, Κοινωνιολόγο. Ο χρόνος απασχόλησης στο έργο είναι 6 

ανθρωπομήνες. 

- Το Νικόλαο Θωμαϊδη, οικονομολόγο που αντικατάστησε το στέλεχος Καλλιόπη Χάλαρη, με 

συνολικά χρόνο απασχόλησης στο έργο για 6,5 ανθρωπομήνες. 

- Τη Σταυρούλα Πανταζή,  Οικονομολόγο, με χρόνο απασχόλησης στο έργο για 6 

ανθρωπομήνες. 

Ο συνολικός ανθρωποχρόνος απασχόλησης της ομάδας έργου ήταν 30,5 ανθρωπομήνες.  

 

 

3.Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, η Ομάδα Έργου υλοποίησε τα ακόλουθα Παραδοτέα. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Αναλυτική καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: 1 Γεωχωρική βάση δεδομένων και ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής 
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δεδομένων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: 1 Περιφερειακό σχέδιο και στρατηγική για την κοινωνική οικονομία. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 : 1 Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής 

1η Απολογιστική έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου πληροφοριών και συμβουλευτικής 

2η Απολογιστική έκθεση: Ογάνωση και λειτουργία Κέντρου πληροφοριών και συμβουλευτικής  

3η Απολογιστική έκθεση: λειτουργία Κέντρου πληροφοριών και συμβουλευτικής 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Απολογιστική έκθεση για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

παρακολούθησης των κοινωνικών δεικτών για την ενημέρωση / συμβουλευτική των 

κοινωνικών επιχειρήσεων  

 

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος προσέφερε τρία (3) Πρόσθετα Παραδοτέα που αφορούν: 

ΠΠ1: Σεμινάριο για πολιτικές κοινωνικής ένταξης στην ΕΕ και την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα 

ΠΠ2: Σεμινάριο για το νέο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων  

ΠΠ3: Μελέτη βιωσιμότητας του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής 

 

 

 

 

4. Η Ομάδα Έργου, ως αναλύεται στην προσφορά,  συμμετείχε στην υλοποίηση όλων των 

παραδοτέων.  Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο τρόπος υλοποίησης του έργου ως 

αποτυπώθηκε και στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά. 
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5. Σε σχέση με τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής επισημαίνεται 

ότι ο οικονομολόγος Νικόλαος Θωμαϊδης, υποδεχόταν τα σχετικά αιτήματα στο χώρο που 

έχει παραχωρήσει η Περιφέρεια και οργάνωνε τις ενέργειες σε ημερήσια βάση.   

Τα λοιπά στελέχη, ο νομικός, οι δύο οικονομολόγοι και  ο κοινωνιολόγος διασφάλισαν το 

backoffice του Κέντρου Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής, προετοιμάζοντας σχέδια 

εγγράφων, απαντήσεων, εισηγητικών που διαβιβάζονταν προσηκόντως προς την ΠΚΜ. 

Περαιτέρω η ως άνω Ομάδα Έργου προετοίμασε τα εργαλεία, που χρησιμοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο της παρούσης σύμβασης. 

Ενδεικτικά, προετοιμάσθηκαν: 

-Μεθοδολογία αποτύπωσης του κοινωνικού αντικτύπου (αναμένεται η θεσμοθέτηση της 

υποχρέωσης για όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις) 

Ονοματεπώνυμο 

στελέχους 

Θέση στην 

Ομάδα Έργου 

Αρμοδιότητες ή καθήκοντα στο 

έργο 

Συμμετοχή 

σε 

παραδοτέα 

Σύνολο 

Απασχόλησης 

(Α/Μ) 

Κωνσταντίνος 

Δάμης  

Υπεύθυνος 

Έργου 

Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό 

και την υλοποίηση του έργου στο 

σύνολό του και για την 

εκπροσώπηση του Αναδόχου 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και 

κάθε αρμόδιου φορέα. Έχει την 

επιμέλεια των παραδοτέων του 

έργου. 

Π1, Π2, Π3, 

Π4, Π5 
6,5 

Ελένη 

Παναγιωτακοπού

λου 

Αναπληρώτρια 

Υπεύθυνη 

Έργου 

Συμμετέχει στην υλοποίηση όλων 

των δράσεων, υπό την 

καθοδήγηση του Υπευθύνου του 

Έργου. Αναπληρώνει τον 

Υπεύθυνο Έργου σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματός του. 

Π1, Π2, Π3, 

Π4, Π5 
5,5 

Ευστάθιος 

Καραντζογιάννης 

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

Συμμετέχει στην υλοποίηση όλων 

των δράσεων, υπό την 

καθοδήγηση του Υπευθύνου του 

Έργου. 

Π1, Π2, Π3, 

Π4, Π5 
6 

Καλλιόπη Χάλαρη 

/ Νίκος Θωμαϊδης 

Μέλος Ομάδας 

Έργου 

Συμμετέχει στην υλοποίηση όλων 
των δράσεων, υπό την 

καθοδήγηση του Υπευθύνου του 
Έργου. 

Π1, Π2, Π3, 

Π4, Π5 
6,5 

Σταυρούλα 

Πανταζή 

Μέλος Ομάδας 
Έργου 

Συμμετέχει στην υλοποίηση όλων 

των δράσεων, υπό την 

καθοδήγηση του Υπευθύνου του 

Έργου. 

Π1, Π2, Π3, 

Π4, Π5 
6 

ΣΥΝΟΛΟ 30,5 
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- Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

- Σχέδιο Οδηγού Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

- Επικοινωνιακό Σχέδιο Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής  

 -Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής 

(εάν αποφασισθεί να αποτελέσει υπηρεσία της ΠΚΜ) 

-Παρουσίαση του Κοινοτικού και Εθνικού Νομικού Πλαισίου για την Κοινοτική και Αλληλέγγυα 

Οικονομία. 

- Την Ενότητα - Πύλη «Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Κοινωνικής Οικονομίας 

στο διαδικατυακό τόπο http://apfse.eu, και το σχετικό υλικό στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα ώστε οι υπηρεσίες του Κέντρου να είναι διαθέσιμες διαδικτυακά.   Ακολούθως, 

συνέβαλαν στην διαχείριση του σχετικού υλικού. 

  

Τέλος, τα στελέχη της Ομάδας Έργου προετοίμασαν τα όσα αναλυτικά παρουσιάσθηκαν 

ανωτέρω στο κεφάλαιο 2, στην Ανάλυση των Ενεργειών του Αναδόχου. 

http://apfse.eu/

