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έτοιμο καταστατικό γενικό
έτοιμο καταστατικό ένταξης
έτοιμο καταστατικό κοινωνικής φροντίδας
έτοιμο καταστατικό παραγωγικού σκοπού
αίτηση εγγραφής
υπεύθυνη δήλωση

Διαδικασίες Ίδρυσης
• Τι πρέπει να κάνω πριν πάω στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας;
•

•

Να συντάξω το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. Υπάρχει η δυνατότητα
χρησιμοποίησης πρότυπου καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται ως παράρτημα
στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 (ΦΕΚ Β΄/1360/25-04-2012).
Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω για την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ.
στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

Στάδιο 1ο: Υποβολή αιτήματος εγγραφής
Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας:
• Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη,
• Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη,
• Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό μέλος, περί
συμμετοχής ή μη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ.,
• (Μόνο οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του κριτηρίου
απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε ποσοστό τουλάχιστον
40%.
• Άλλα σχετικά δικαιολογητικά (όπου απαιτείται).

•

Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε: εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ.
στο Μητρώο, έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής η οποία ισχύει μόνο για έναρξη δραστηριότητας στο
Δ.Ο.Υ

•

σήμανση του καταστατικού και αποστολή του στην Κοιν.Σ.Επ.

Στάδιο 2ο: Υποβολή πρόσθετων στοιχείων
Η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας:
•

Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην οποία
υπάγεται, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.Δ., το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τη σύνθεση της
Διοικούσας Επιτροπής)

•

Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.

•

Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής.

•

Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε:

•

Έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων.

•

έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου Προγράμματος
Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του
Μητρώου).

• Πότε ολοκληρώνεται η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ.;
– Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου στη διαδικασία εγγραφής
της Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (έγκριση του
αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και έκδοση βεβαίωσης
Εγγραφής), ολοκληρώνεται η σύσταση της επιχείρησης.

• Τι συμβαίνει αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή λανθασμένα;
– Το Τμήμα Μητρώου ζητά συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις τα
οποία θα πρέπει να προσκομίσει η Κοιν.Σ.Επ. εντός συγκεκριμένης
προθεσμίας.

• Τι θα συμβεί αν δεν συμπληρώσω ή διορθώσω τα στοιχεία που μου
ζητά το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας στην προθεσμία
που μου έχει θέσει;
– Προβλέπεται η απόρριψη του αιτήματος εγγραφής ή, σε μεταγενέστερο
στάδιο, ακόμη και η διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο.

• Είναι δεσμευτικές οι προθεσμίες που μου θέτει το Τμήμα Μητρώου
Κοινωνικής Οικονομίας;
– Οι προθεσμίες είναι δεσμευτικές.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Διαδικασιες για ανοιγμα εταιρικου τραπεζικου λογαριασμου
Μετά την έναρξη στην εφορία θα πρέπει να φροντίσετε να ανοίξετε
εταιρικό λογαριασμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και σας
προτείνουμε την Εθνική Τράπεζα σαν πιο εύκολη διαδικασία,
Πρόσφατο θεωρημένο αντίγραφο καταστατικού από το Μητρώο (το
δεύτερο από τα 3 αντίγραφα που πήρατε)
Βεβαίωση από το Μητρώο περί μη τροποποίησης καταστατικού
Απλό αντίγραφο της έναρξης του επιτηδεύματος
Απόφαση ΔΣ για ορισμό ταμία και εκπρόσωπο για το άνοιγμα του
λογαριασμού – μπορεί να το προβλέπει το καταστατικό
Εκκαθαριστικό εφορίας του οριζομένου ως ταμία
Ταυτότητα του οριζομένου ως ταμία
Λογαριασμό κοινής ωφελείας για απόδειξη κατοικίας οριζομένου ως ταμία.

Τηρουμενα Βιβλια
•

•

•

•

Σύμφωνα* με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών το Άρθρο 4 και
η παράγραφος 5 αναφέρει ξεκάθαρα το παρακάτω
– 5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τα όρια για
την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται με
βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης
διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:
Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων
– Απλογραφικά
(Β΄ Κατηγορίας) μέχρι και 1.500.000 ευρώ
– Διπλογραφικά
(Γ΄ Κατηγορίας) Άνω των 1.500.000 ευρώ
Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 12μήνου
τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων βρίσκονται με
αναγωγή.
Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για την τήρηση
βιβλίων θεωρείται η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν.

• Ετησιος Ισολογισμος Κοιν.Σ.Επ.
• Ετήσιο πρόγραμμα Κοιν.Σ.Επ. και ο απολογισμός
εκτέλεσης αυτού
• Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του
Ν.4019/2011 κάθε ΚοινΣΕπ θα πρέπει μέσα στο πρώτο
τρίμηνο κάθε χρόνου να καταθέτει στο Μητρώο το
ετήσιο πρόγραμμα του νέου έτους καθώς και τον
απολογισμό της εκτέλεσης του το προηγούμενο έτος.

•
•

•
•
•

•

•

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:
1. Ένταξης,
2. Κοινωνικής Φροντίδας,
3. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
Σύμφωνα με τον Ν. 4019/30-9-2011 (ΦΕΚ αρ. φύλλου 216) άρθρο 2 παρ.2:
Α) Σκοπός ίδρυσης τους είναι:
1) η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή και εν γένει η
κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού,
κυρίως μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση
2) η παραγωγή προϊόντων και η παροχή 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.
3)η παραγωγή προϊόντων και η 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.

ΚΑΔ Κοινωνικης Φροντιδας

•

Προτεινόμενοι ΚΑΔ για Κοιν.Σ.Επ Κοινωνικής Φροντίδας

•

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
88.1 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.10.1 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
88.10.11.01 Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωμένους
88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
88.10.13 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες
88.10.14 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με
αναπηρίες
88.10.15 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες

•

88.9 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
88.91.1 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά
88.91.11 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία
88.91.12 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
88.91.13 Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
88.91.13.01 Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου
88.91.13.02 Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
88.91.13.03 Υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών
88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
88.99.1 Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
88.99.11 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά
88.99.12 Υπηρεσίες πρόνοιας χωρίς παροχή καταλύματος
88.99.12.01 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οικογενειακού προγραμματισμού
88.99.12.02 Υπηρεσίες χορήγησης συσσιτίων ή κουπονιών σίτισης
88.99.13 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για ανέργους
88.99.19 Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
88.99.19.01 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα
88.99.19.02 Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ, χωρίς
παροχή καταλύματος
88.99.19.03 Υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού

