ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Τα τελευταία χρόνια και ειδικά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης εµφανίζονται επιτακτικά στην ελληνική
επικράτεια πρακτικές αλληλεγγύης και κοινωνικής αυτενέργειας. Η δηµιουργία συνεργατικών παραγωγικών µονάδων, καθώς και η δηµιουργία δοµών κοινωνικής αλληλεγγύης, αποτελούν κοινωνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ανάγονται σε βάθος της ιστορικής διαδροµής της ελληνικής κοινωνίας και αναλόγως των εκάστοτε κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών, διαδραµάτισαν και εξακολουθούν να διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο για την κάλυψη παραγωγικών και κοινωνικών αναγκών.
Οι προαναφερόµενες δραστηριότητες, που διεθνώς
περιγράφονται ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία» (εφεξής ΚΑΛΟ), περιλαµβάνουν συνεταιριστικές
και συνεργατικές µορφές παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται είτε στο
πλαίσιο της οικονοµίας της αγοράς είτε µεταξύ δικτυώσεων εκτός της τυπικής ιδιωτικής αγοράς. Περιλαµβάνουν, επίσης, δραστηριότητες που αναπτύσσονται από
ενώσεις προσώπων σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες µε την
εθελοντική προσφορά των συµµετεχόντων επιδιώκουν
να καλύψουν µη ικανοποιούµενες, από το κράτος ή την ιδιωτική αγορά, κοινωνικές ανάγκες των ατόµων που
συµµετέχουν στις προαναφερθείσες ενώσεις, διεκδικώντας παράλληλα την αυξανόµενη κοινωνική συµµετοχή
σε αυτές ή την ενεργή κρατική υποστήριξη είτε προς τις
ίδιες είτε προς τις κοινωνικές ανάγκες που επιδιώκουν
να καλύψουν.
Ως ΚΑΛΟ, λοιπόν, περιγράφεται το σύνολο των οικονοµικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε µια δηµοκρατική, ισότιµη, αλληλέγγυα και συνεργατική µορφή
οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανοµής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, καθώς αναπτύσσονται µε
απόλυτο σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και την αξία
του ανθρώπου.
Οι µορφές οργάνωσης και λειτουργίας των παραγωγικών µονάδων ή δοµών αλληλεγγύης της ΚΑΛΟ, διαφοροποιούνται από τις αυστηρά ιεραρχικές δραστηριότητες της τυπικής ιδιωτικής αγοράς, οι οποίες ανάγουν σε
υπέρτατη αξία τη διαρκώς διευρυνόµενη κερδοφορία
των ιδιωτικών κεφαλαίων, που χαρακτηρίζει το κυρίαρχο
παγκοσµίως µοντέλο οικονοµικής δραστηριότητας. Στον
αντίποδα, οι δραστηριότητες της ΚΑΛΟ διέπονται στην
εσωτερική τους λειτουργία από δηµοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, από ισότιµες µορφές οργάνωσης της εργασίας και της διοίκησης του φορέα στον οποίο αυτή παρέχεται, από την παροχή ίσων ή ελαφρώς
διαφοροποιηµένων εισοδηµάτων, και περιορισµένα ποσοστά διανεµόµενων κερδών. Ταυτόχρονα, η εξωτερική
τους δραστηριότητα, ενώ αναντίρρητα αποβλέπει στην
οικονοµική βιωσιµότητα, στοχεύει κυρίως στην κάλυψη
κοινωνικών αναγκών, µέσω της προστασίας της αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος και της προστασίας της
αξίας του ανθρώπου, ασχέτως οικονοµικής ή κοινωνικής

θέσης αυτού. Η ΚΑΛΟ αποτελεί ένα χώρο στον οποίο
συγκλίνουν πρακτικές δηµοκρατίας και αλληλεγγύης και
που δεν έχουν στο κέντρο τους τη συσσώρευση κέρδους. Πρόκειται για µια οικονοµική διάσταση, δηµοκρατικά σχεδιασµένη η οποία βρίσκεται υπό διαρκή κοινωνικό
έλεγχο.
Η ΚΑΛΟ, µαζί µε τις άλλες µορφές συµµετοχικής δηµοκρατικής οργάνωσης και εκπροσώπησης αποτελεί ισχυρό παράγοντα εκδηµοκρατισµού της κοινωνικής και
οικονοµικής οργάνωσης, αλλά και διεκδίκησης ή συγκρότησης θεσµών κάλυψης παραγωγής προϊόντων ή
παροχής υπηρεσιών, προσβάσιµες σε όλους τους πολίτες, ασχέτως οικονοµικής κατάστασης, εθνικότητας,
θρησκείας ή φύλου. Πρόκειται για έναν τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, ο οποίος αναπτύσσεται αυτόνοµα
από τον κρατικό και τον κερδοσκοπικό ιδιωτικό, επιδιώκει όµως να τους επηρεάσει, θέτοντας στο επίκεντρο
τον άνθρωπο και τις ανάγκες του κι όχι το κέρδος, προτάσσοντας εναλλακτικά µοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, στα οποία συµµετέχουν χωρίς διακρίσεις όλοι
οι πολίτες και οι κάτοικοι της χώρας, προωθώντας τις
συµµετοχικές και δηµοκρατικές διαδικασίες στις οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις, στον αντίποδα του κοινωνικού ανταγωνισµού και του ατοµισµού.
Η επέκταση της ΚΑΛΟ σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα
σε κοινωνίες που έχουν διανύσει ή διανύουν περιόδους
κρίσης, έχει πάρει µορφές συµπληρωµατικές σε σχέση
µε τους υπάρχοντες οικονοµικούς και κοινωνικούς θεσµούς, ή και µορφές αυτόνοµης οργάνωσης µε σκοπό
την επιβίωση κοινωνικά περιθωριοποιηµένων πληθυσµών. Η ιστορία της ΚΑΛΟ στην Ευρώπη αφορά κατά κύριο λόγο εγχειρήµατα τα οποία κάλυψαν ανάγκες σε απασχόληση και κοινωνικές υπηρεσίες, λειτουργώντας
συµπληρωµατικά σε σχέση µε την κυρίαρχη οικονοµική
δυναµική και το κοινωνικό κράτος, και αξιοποιώντας την
αναπτυξιακή τάση, αλλά και τους διαθέσιµους δηµόσιους πόρους. Στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αµερικής, η ΚΑΛΟ συγκροτήθηκε σε µεγάλο βαθµό από
κοινωνικές πρωτοβουλίες που στόχευαν στην κάλυψη
κοινωνικών αναγκών σε συνθήκες ραγδαίας έντασης
των κοινωνικών ανισοτήτων και αποδυνάµωσης του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου. Τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη Λατινική Αµερική, οι δραστηριότητες
της ΚΑΛΟ αποδείχθηκαν ανθεκτικότερες σε συνθήκες
χρηµατοπιστωτικής κρίσης σε σχέση µε τις επιχειρήσεις
της τυπικής ιδιωτικής αγοράς και αποτέλεσαν έναν ισχυρό και αποτελεσµατικό παράγοντα καταπολέµησης των
οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων.
Οι δραστηριότητες της ΚΑΛΟ έχουν µια µακρά ιστορία
και στην Ελλάδα, η οποία ανάγεται ήδη στην περίοδο
του Μεσοπολέµου, και παρά την εµφάνιση εκφυλιστικών
φαινοµένων λόγω της εδραίωσης πελατειακών µεθόδων
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, συνεχίζουν να υπάρχουν
και να αναπτύσσονται επιτυχηµένα παραδείγµατα κοινωνικών, αγροτικών ή αστικών συνεταιρισµών, ενώ έχει επεκταθεί η δραστηριότητά τους στον προµηθευτικό και
τον αγροτοδιατροφικό τοµέα.
Ανασταλτικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων
πρακτικών διαδραµάτισε η απουσία σύγχρονου θεσµικού
πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΚΑΛΟ, αλλά και η κακή φήµη των συνεταιρισµών, λόγω των πελατειακών εκτροπών του πρόσφατου
παρελθόντος. Ωστόσο, η οικονοµική κρίση, συνοδεύτηκε
από την εµφάνιση διαφόρων εγχειρηµάτων ΚΑΛΟ είτε
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µε τη µορφή συνεταιριστικών πρωτοβουλιών, είτε µε τη
µορφή δοµών αλληλεγγύης για την κάλυψη ζωτικών αναγκών σε ότι αφορά κυρίως στη διατροφή, στη στέγαση, στην εκπαίδευση ή στην προσφορά ιατρικής φροντίδας. Η εξέλιξη αυτή πήρε πρωτοφανείς για τα εγχώρια
δεδοµένα διαστάσεις, χωρίς ωστόσο να έχει προσεγγίσει τα µεγέθη που καλύπτουν ανάλογες δραστηριότητες
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σε µια περίοδο, κατά την οποία η νέα γενιά παρότι χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου µόρφωση και τεχνογνωσία, αναγκάζεται να µεταναστεύσει, και που η κοινωνική πλειοψηφία αντιµετωπίζει τις συνέπειες της εφαρµογής της
υποτίµησης της εργασίας, ενώ η ιδιωτική και κρατική επένδυση είναι ελλιπείς, η ΚΑΛΟ µπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο δίκαιης οικονοµικής ανάπτυξης, µέσα από
την κοινωνική κινητοποίηση και την αξιοποίηση της αργούσας δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
Με το παρόν σχέδιο νόµου, δίνεται η δυνατότητα παραγωγικής, κοινωνικής και οικολογικής ανασυγκρότησης, ως παράγοντας ανάδειξης αναγκών και δυνατοτήτων από την ίδια την κοινωνία, αλλά και ως παράγοντας
ανταπόκρισης στις κατευθύνσεις των σχετικών επιλογών της πολιτείας. Η επιδιωκόµενη κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση δεν µπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις επιδιώξεις των ιδιωτικών πρωτοβουλιών, οι οποίες για πολλές δεκαετίες και µέχρι σήµερα δεν έχουν
καταφέρει να χαράξουν µια βιώσιµη προοπτική για το
παραγωγικό δυναµικό της χώρας.
Η δηµιουργία ενός ισχυρού τοµέα ΚΑΛΟ θα αποτελέσει επίσης έναν παράγοντα αναβάθµισης του ρόλου της
εργασίας, αλλά και της σηµασίας των δηµοκρατικών θεσµών. Από τη στιγµή που η λογική των παραγωγικών,
κοινωνικών και οικολογικών αναγκών, θα υποστηριχθεί
και θα αξιοποιηθεί από ένα µεγάλο αριθµό εγχειρηµάτων
παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση στο πλαίσιο δηµοκρατικών
διαδικασιών του ανθρώπινου δυναµικού, που µέχρι ώρας
παραµένει αναξιοποίητο, θα επιτευχθούν σηµαντικές αλλαγές στους τρόπους προσέγγισης των συνισταµένων
της οικονοµικής δραστηριότητας. Οι επιδιώξεις της αντιστοίχισης αναγκών και επιλογών, του σχεδιασµού και
της διοίκησης µέσω δηµοκρατικών διαδικασιών σε επίπεδο θεσµών όπως και σε επίπεδο παραγωγικών µονάδων,
του σεβασµού του ρόλου της εργασίας και της εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών ζωής και εργασίας για το
ανθρώπινο δυναµικό, αποτελούν µέρος της πολιτικής ανάπτυξης της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα.
Υπό αυτή την οπτική, η στήριξη της ανάπτυξης της
ΚΑΛΟ κρίνεται απαραίτητη, καθώς:
α) Τα χαρακτηριστικά της ΚΑΛΟ, σύµφωνα και µε την
διεθνή εµπειρία, την καθιστούν προνοµιακό φορέα παραγωγικής ανασυγκρότησης όχι µε την έννοια της επαναφοράς ενός οικονοµικού µοντέλου που στηρίζεται στην
ευηµερία των λίγων, αλλά σαν ένα νέο τρόπο που µετασχηµατίζει τις οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις. Ιδίως,
υπό συνθήκες αποεπένδυσης των ιδιωτικών κεφαλαίων
και περιορισµένων δυνατοτήτων δηµοσίων αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Η ΚΑΛΟ έχει αποδείξει ότι µπορεί να
κινητοποιεί κοινωνικούς πόρους µε µεγάλη αποδοτικότητα όσον αφορά τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και
την ενδογενή ανάπτυξη παραγωγικού ιστού.

β) Το οικονοµικό οικοσύστηµα που δηµιουργεί η ΚΑΛΟ
διακρίνεται από σταθερότητα, διαχρονικότητα και µεγάλη ανθεκτικότητα σε εξωτερικές κρίσεις. Η επένδυση
στην ΚΑΛΟ, δηλαδή, δεν αποσκοπεί σε µια προσωρινή
και εύθραυστη άµβλυνση των συνεπειών της κρίσης, αλλά στην θωράκιση των κοινωνικών στρωµάτων που θα εµπλέξει απέναντι σε ένα εξαιρετικά ασταθές και αβέβαιο
διεθνές περιβάλλον.
γ) Συγκροτεί οικονοµικά περιβάλλοντα που επιφέρουν
πολλαπλά οφέλη σε όλους τους εµπλεκόµενους (χειραφετηµένη και ασφαλής εργασία, παροχή αποκλειστικά επωφελούς κοινωνικού έργου, υψηλή ποιότητα παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, σεβασµός στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και φαινοµένων αποκλεισµού) Έτσι, δηµιουργεί και επεκτείνει διεθνώς τη βάση από την οποία θα
µπορούσε να προκύψει η µετάβαση σε ένα πιο δίκαιο,
περιβαλλοντικά βιώσιµο και δηµοκρατικό οικονοµικό σύστηµα.
Στόχος του νέου θεσµικού πλαισίου είναι:
• Να αποσαφηνίσει το εννοιολογικό πλαίσιο, τα βασικά
χαρακτηριστικά και το ρόλο της ΚΑΛΟ, σύµφωνα µε την
αντίληψη που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση, αντλώντας, όµως, όχι µόνο από τη διεθνή βιβλιογραφία και εµπειρία, αλλά κυρίως ενσωµατώνοντας το λόγο και το όραµα των δρώντων στο πεδίο της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα.
• Να διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της ΚΑΛΟ πέραν
του προνοιακού και ενταξιακού χαρακτήρα (όπου έδινε
έµφαση ο ν. 4019/2011) σε όλο το φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας.
• Να διορθώσει τις στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν
από την εφαρµογή του νόµου.
• Να αποταυτίσει την ΚΑΛΟ από το νοµικό σχήµα της
ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς η ίδια η εµπειρία έδειξε ότι το σχήµα
αυτό χρησιµοποιήθηκε για πολύ ευρύτερες εφαρµογές.
• Να εισάγει νέα νοµική µορφή, αυτή του συνεταιρισµού εργαζοµένων, η θεσµοθέτηση των οποίων απαντά
στην κοινωνική πραγµατικότητα της λειτουργίας πληθώρας τέτοιων εγχειρηµάτων, που µέχρι σήµερα χρησιµοποιούσαν άλλα νοµικά σχήµατα (ΚΟΙΝΣΕΠ, αστικός συνεταιρισµός, Ο.Ε.) ελλείψει του κατάλληλου. Παράλληλα δηµιουργεί το νοµικό σχήµα, για τη µεταβίβαση πτωχευµένων ιδιωτικών επιχειρήσεων στους εργαζοµένους
τους.
• Να δηµιουργήσει τα κίνητρα για τη δικτύωση των συνεργατικών εγχειρηµάτων, µέσω της θεσµοθέτησης των
ενώσεων φορέων ΚΑΛΟ.
Με το νέο σχέδιο νόµου για την ΚΑΛΟ και την ανάπτυξη των Φορέων της, επιδιώκεται τελικά να αναγνωριστούν τα εγχειρήµατα και οι πρακτικές που αναπτύχθηκαν σε όλο το προηγούµενο διάστηµα. Μετά από µια περίοδο εφαρµογής του υφιστάµενου νόµου 4019/2011,
κρίνεται αναγκαία η αναθεώρησή του ώστε να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις που προέκυψαν από την εφαρµογή του.
Τελικώς, επιδιώκεται η δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης των φορέων της ΚΑΛΟ, ώστε να
καθίσταται δυνατή η ανάληψη πρωτοβουλιών από όλους
τους πολίτες σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ
Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 παρατίθεται ο σκοπός του νοµοθετήµατος. Στην παράγραφο 1 περιγράφεται η γενική στόχευση
του νοµοθετήµατος, η οποία είναι η δηµιουργία ενός ευνοϊκού θεσµικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει τη
συµµετοχή όσων πολιτών το επιθυµούν σε παραγωγικές
δραστηριότητες που διέπονται από τα χαρακτηριστικά
της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, όπως αναλύονται στο προοίµιο και περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2.
Στην παράγραφο 2 περιγράφονται οι ειδικότεροι στόχοι του νοµοθετήµατος.
Άρθρο 2
Στο άρθρο 2 περιέχονται οι ορισµοί του παρόντος νόµου.
Στην παράγραφο 1 ορίζεται η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία. Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι προϋποθέσεις εσωτερικής λειτουργίας και δραστηριότητες, που
οφείλει να αναπτύσσει ένα νοµικό πρόσωπο ή µια ένωση
προσώπων, προκειµένου να αποκτήσει την ιδιότητα του
Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Στην
παράγραφο 3 ορίζεται η συλλογική ωφέλεια, ως τρόπος
οργάνωσης της δραστηριότητας του Φορέα, ενώ στην
παράγραφο 4 ορίζεται η κοινωνική ωφέλεια ως δραστηριότητα του Φορέα, που αφορά είτε στο προϊόν που παράγει είτε στην υπηρεσία που παρέχει. Στην παράγραφο
5 ορίζεται η κοινωνική καινοτοµία ως στοιχείο που διέπει
την εσωτερική λειτουργία και την εξωτερική δραστηριότητα του Φορέα. Στην παράγραφο 6 ορίζεται η βιώσιµη
ανάπτυξη, στην παράγραφο 7 οι κοινωνικές υπηρεσίες
γενικού συµφέροντος και στην παράγραφο 8 η κοινωνική ένταξη, οι οποίες αποτελούν επιµερισµό της έννοιας
της κοινωνικής ωφέλειας και οφείλουν να ασκούνται
διαζευκτικά ή σωρευτικά από τους Φορείς Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
Στην παράγραφο 9 ορίζονται οι ευάλωτες και οι ειδικές οµάδες του πληθυσµού, ως εκείνες οι πληθυσµιακές
οµάδες που χρήζουν αυξηµένης πρόνοιας για την κοινωνική τους ένταξη.
Στην παράγραφο 10 εισάγεται το «Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου», ως ένα πρότυπο έγγραφο,
που θα υποχρεούνται ετησίως να συµπληρώνουν και να
καταθέτουν στο Μητρώο οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, το οποίο θα παρακολουθεί τη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια που παράγεται από κάθε
Φορέα.
Στην παράγραφο 11 ορίζεται η αρµόδια υπηρεσία της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής, της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης
στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ),
ως αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας και σκοπιµότητας κατά τη σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων, για
την εποπτεία και τον έλεγχο νοµιµότητας αυτών και των

υποχρεωτικώς καταχωριστέων στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεών
τους κατά τη λειτουργία τους, καθώς και για την απόδοση της ιδιότητας του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας σε υφιστάµενα νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.
Στην παράγραφο 12 ορίζεται η βάση δεδοµένων που
τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή και υπάγεται στο τµήµα
µητρώου της προηγούµενης παραγράφου, όπου καταχωρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
Άρθρο 3
Στο άρθρο 3 περιγράφεται η ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, οι προϋποθέσεις
που οφείλει να πληροί κάθε νοµικό πρόσωπο για την απόδοση της ιδιότητας σε αυτό, καθώς και ο τρόπος απόκτησης της ιδιότητας αυτής. Στην παράγραφο 1 ορίζεται
ότι η ιδιότητα αυτή αποδίδεται αυτοδικαίως στις
Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων, από
τη σύστασή τους. Για τα λοιπά νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, η απόδοση σε αυτά της ιδιότητας του
Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας συντελείται, εφόσον το καταστατικό τους περιέχει τις απαιτούµενες προβλέψεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 2, καθώς και -κατά περίπτωση- µία ή περισσότερες εκ των προβλέψεων των παραγράφων 6, 7 ή και 8
του ιδίου άρθρου και εφαρµόζουν τους προβλεπόµενους
περιορισµούς στη διανοµή των κερδών τους, εφόσον είναι κερδοσκοπικοί.
Στην παράγραφο 2 εισάγεται η υποχρέωση κάθε Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας περί απασχόλησης τουλάχιστον ενός εργαζοµένου από το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του και εφεξής, εφόσον από τον
κύκλο οικονοµικής του δραστηριότητας προκύπτουν έσοδα που καλύπτουν το κόστος µίας θέσης εργασίας
πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναµό της σε θέσεις µερικής απασχόλησης µε βάση τον κατώτατο νοµοθετηµένο µισθό ή τον µισθό που ορίζει η αντίστοιχη συλλογική
σύµβαση.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται η διαδικασία απόδοσης
της ιδιότητας του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας σε νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.
Στην παράγραφο 4 εισάγεται για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας η υποχρέωση να συµπληρώνουν ετησίως το Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου.
Άρθρο 4
Στο άρθρο 4 ρυθµίζονται τα υποστηρικτικά µέτρα για
τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
Στην παράγραφο 2 ρυθµίζεται η πρόσβαση των Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στο Ταµείο
Κοινωνικής Οικονοµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1
περίπτωση γ΄ του ν. 3912/2011 το παραπάνω Ταµείο
σκοπό έχει πέραν των άλλων και την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και ειδικότερα την
διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση νοµικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας. Στο ίδιο πλαίσιο, η παράγραφος 3 προβλέπει την πρόσβαση στη χρη-
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µατοδότηση για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας
και της απασχόλησης, στο πλαίσιο της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που εγγράφονται στο Μητρώο έχουν
πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά εργαλεία όπως το Εθνικό
Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης και τον αναπτυξιακό νόµο.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η δυνατότητα δηµιουργίας οικονοµικών συνεργασιών µεταξύ των Φορέων
µέσω της σύστασης ενώσεων ή κοινοπραξιών, οι οποίες
οφείλουν να συσταθούν µε βάση κάποιο συγκεκριµένο
µόρφωµα νοµικού προσώπου και να αποκτήσουν µε αυτόν τον τρόπο νοµική προσωπικότητα.
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης κινητής και ακίνητης περιουσίας τους
σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας από
τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και από κάθε Ν.Π.Δ.Δ., µε
σκοπό τη διευκόλυνση ανάπτυξης δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως περιγράφονται
στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2, µέσα από την αξιοποίηση αργούσας δηµόσιας περιουσίας.
Άρθρο 5
Στο άρθρο 5 προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µε αντισυµβαλλόµενους το
Δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τους Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθµού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των
αντισυµβαλλοµένων, τηρουµένων, κατά τα λοιπά, των αναφεροµένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87).
Άρθρο 6
Στο άρθρο 6 προβλέπεται η δυνατότητα οικονοµικής
συνεργασίας µεταξύ των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, κατόπιν αντιστοίχων αποφάσεων
των Γενικών Συνελεύσεων των Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας και περιγράφονται οι µορφές
µε τις οποίες µπορεί να λάβει χώρα αυτή η συνεργασία.
Άρθρο 7
Στο άρθρο 7 ρυθµίζεται η προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών προς τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας από τα µη µέλη αυτών.
Άρθρο 8
Στο άρθρο 8 προβλέπεται η δηµιουργία συνδικαλιστικών ενώσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας και ρυθµίζεται ο τρόπος σύστασής τους. Οι
ενώσεις αυτές δε δύνανται να ασκούν εµπορικές δραστηριότητες. Σκοπός της σύστασής τους είναι η κοινή
συνδικαλιστική εκπροσώπηση των Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, ακόµη κι αν πρόκειται για
διαφορετικά νοµικά πρόσωπα που συγκροτούν την Ένωση, καθώς και πέραν της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, οι Ενώσεις στοχεύουν στην αλληλοβοήθεια µεταξύ
των Φορέων και στην ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ τους,
ώστε να ενδυναµώνουν τη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια που παράγουν.

Άρθρο 9
Στο άρθρο 9 προβλέπεται η σύσταση Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας, ως Ν.Π.Δ.Δ., σκοπός του οποίου θα είναι η χρηµατοδότηση προγραµµάτων και δράσεων για
την ενίσχυση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας.
Άρθρο 10
Στο άρθρο 10 καθορίζεται η εποπτική αρµοδιότητα των
υπαλλήλων του Μητρώου επί των Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Σε αυτά τα πλαίσια προβλέπονται οι ελεγκτικές αρµοδιότητες των υπαλλήλων
του Μητρώου. Οι αρµόδιοι υπάλληλοι δύνανται να διενεργούν ελέγχους αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης
και καταγγελίας ενδιαφεροµένου προσώπου ή κατόπιν
σχετικής ενηµέρωσης από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή περί σχετικής καταγγελίας. Αν από τον έλεγχο
προκύψει παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται αντίστοιχο πρόστιµο στους Φορείς Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Η διάταξη αυτή τίθεται υπό την επιφύλαξη σωρευτικής εφαρµογής άλλων διατάξεων που επιβάλουν σχετική κύρωση αστικής, ποινικής ή
διοικητικής φύσης.
Άρθρο 11
Η Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονοµία συνίσταται για να εξασφαλιστεί η προώθηση
του Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαµόρφωση πολιτικών
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Κοινωνικής Οικονοµίας,
η γνωµοδότηση για την αναθεώρηση, την εξειδίκευση
και την εφαρµογή της Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Κοινωνική Οικονοµία. Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο
διαφόρων κοινωνικών εταίρων, επιστηµονικών φορέων
και των ενώσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
Άρθρο 12
Στο άρθρο 12 προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικής
Επιτροπής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία
µε σκοπό τον οριζόντιο συντονισµό των συναρµόδιων
Υπουργείων σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων και απαιτούµενων διοικητικών πράξεων από τα επιµέρους
Υπουργεία, αναφορικά µε τη γνωµοδότηση στην Εθνική
Στρατηγική για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρµογής
και επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, και τέλος την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους συναρµόδιους Υπουργούς, για την εκπόνηση µελετών και προγραµµάτων σχετικά µε την προώθηση της εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία.
Άρθρο 13
Στο άρθρο 13 ορίζονται οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις (εφεξής αναφερόµενες και ως Κοιν.Σ.Επ.)
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ως εκείνοι οι αστικοί συνεταιρισµοί του ν.1667/1986
(Α΄196), όπως ισχύει, που έχουν ως καταστατικό σκοπό
τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, δηλαδή αφενός την από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των µελών τους, µέσα από τη δηµιουργία ισότιµων σχέσεων
παραγωγής, τη δηµιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας και τη συµφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και αφετέρου την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου
χαρακτήρα αξιοποιώντας την κοινωνική καινοτοµία, µέσα από δραστηριότητες «βιώσιµης ανάπτυξης» ή παροχής «κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος» ή
παροχής υπηρεσιών ένταξης ευάλωτων ή ειδικών οµάδων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση διακρίνεται σε
δύο µεγάλες κατηγορίες ανάλογα µε τον ειδικότερο
σκοπό της, εκείνης της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και εκείνης
της Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, αντιστοίχως. Οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, ειδικότερα διακρίνονται σε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Οµάδων, στις οποίες ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των εργαζοµένων σε
αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις κοινωνικές οµάδες των
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 9 του
άρθρου 2 του σχεδίου νόµου. Το ποσοστό 30% βρίσκεται
σε συµφωνία µε ό,τι προβλέπεται στις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014. Η συµµετοχή σε αυτές των εκάστοτε
φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού και προσµετρώνται στο παραπάνω ποσοστό οφείλει να διενεργείται για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της
κάθε Κοιν.Σ.Επ., προκειµένου να παρακολουθείται η πορεία ένταξης των εργαζοµένων και η εκ περιτροπής παροχή ευκαιριών ένταξης σε περισσότερους εργαζόµενους. Το αυτό ισχύει και για το κατ’ ελάχιστον 50% των
εργαζοµένων που ανήκουν υποχρεωτικά στις κοινωνικές
οµάδες των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄
της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στηρίζεται στο
υπάρχον νοµικό µόρφωµα του αστικού συνεταιρισµού,
χωρίς όµως να περιορίζεται από το σκοπό του αστικού
συνεταιρισµού, όπως αυτός αποδίδεται στο άρθρο 1
παρ. 1 του ν. 1667/1986. Συµπληρωµατικά εφαρµόζεται ο
ν. 1667/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, καλύπτοντας ρυθµιστικώς τα θέµατα από τα οποία δεν αποκλίνει το παρόν,
πιο ειδικό για τις Κοιν.Σ.Επ., νοµοσχέδιο.
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης
εντάσσονται στο νοµοθετικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ.. Αυτό σηµαίνει ότι οι υπάρχοντες Κοι.Σ.Π.Ε. αλλά και αυτοί
που θα συσταθούν διέπονται άνευ ετέρου, και χωρίς λήψη σχετικής απόφασης από το ίδιο το νοµικό πρόσωπο ή
από άλλο φορέα, από τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι για τους Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρµόζονται πρωτίστως οι διατάξεις του άρθρου 12 του
ν. 2716/1999 όπως εκάστοτε ισχύει, και επί των λοιπών
θεµάτων το παρόν νοµοσχέδιο. Συνεπώς, ρυθµιστική
προτεραιότητα αποδίδεται στο άρθρο 12 του ν. 2716/
1999, έπειτα στο παρόν νοµοσχέδιο και τελικώς στο
ν. 1667/1986 εφόσον τα άλλα δύο νοµοθετήµατα δεν

προβλέπουν κάτι διαφορετικό.
Στο άρθρο αυτό επίσης προβλέπεται η δυνατότητα
τροποποίησης του καταστατικού υφιστάµενης Κοιν.Σ.Επ.
µε σκοπό την υπαγωγή της σε διαφορετική κατηγορία
Κοιν.Σ.Επ..
Στο άρθρο αυτό ακόµη προβλέπεται η απαγόρευση
συµµετοχής µέλους Κοιν.Σ.Επ. σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. µε ίδια ή ανταγωνιστική δραστηριότητα για την προάσπιση
του υγιούς ανταγωνισµού και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων, ενώ τα νοµικά πρόσωπα επιτρέπεται να έχουν περιορισµένη συµµετοχή σε µια Κοιν.Σ.Επ., προκειµένου να δίδεται προτεραιότητα στην ιδιωτική πρωτοβουλία των φυσικών προσώπων.
Άρθρο 14
Στο άρθρο 14 καθορίζονται τα ζητήµατα σχετικώς µε
τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ.. Με στόχο την απλοποίηση
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος οι Κοιν.Σ.Επ. δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα που θέλει όλες τις εµπορικές επιχειρήσεις να εγγράφονται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Μία υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. σε
πρώτο χρόνο υποβάλλει το καταστατικό της στο Γενικό
Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας και εφόσον αυτό εγκριθεί και καταχωριστεί, ακολουθεί η εγγραφή της στο
Γ.Ε.ΜΗ..
Καταρχάς προκύπτει ότι ακολουθείται το νοµικό σχήµα του αστικού συνεταιρισµού µε αποκλίσεις που εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο, προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Ρυθµιστική προτεραιότητα αποδίδεται στο παρόν
νοµοσχέδιο, ενώ τα ζητήµατα που δε ρυθµίζονται υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1667/1986 όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που καταργηθεί ο ν. 1667/1986 και
αντικατασταθούν οι διατάξεις του από άλλο νοµοθέτηµα, η Κοιν.Σ.Επ θα υπάγεται ρυθµιστικά στο νέο νοµοθέτηµα µε την επιφύλαξη του παρόντος ειδικότερου νοµοθετήµατος. Πρώτη απόκλιση αποτελεί η πρόβλεψη ότι
δεν χρειάζονται δεκαπέντε (15) πρόσωπα για τη σύσταση αλλά επτά (7) για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης ή πέντε (5)
αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής
ωφέλειας.
Επιπρόσθετα, το καταστατικό της υποψήφιας
Κοιν.Σ.Επ. θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις πλήρωσης των χαρακτηριστικών του Ευρωπαϊκού ορισµού της
Κοινωνικής Επιχείρησης, δηλαδή να εφαρµόζουν δηµοκρατικό σύστηµα λήψης αποφάσεων, σύµφωνα µε την
αρχή, ένα µέλος µία ψήφος, να µην αποδίδουν προτεραιότητα στη µεγιστοποίηση και την ατοµική ιδιοποίηση του
κέρδους τους, αλλά να εφαρµόζουν περιορισµούς στη
διανοµή κερδών και να επιδιώκουν την επανεπένδυση
µέρους των κερδών σε δραστηριότητες που προάγουν
τη συλλογική ή και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στον παρόντα νόµο, να προάγουν την αρχή «ίση αµοιβή για ίσης αξίας εργασία», να µεριµνούν για τη σύγκλιση στην αµοιβή της εργασίας, εφαρµόζοντας σύστηµα αµοιβών που ρυθµίζει δίκαια την αναλογία ανώτατης
προς κατώτατη αµοιβή για τους συµµετέχοντες, σε όλο
το φάσµα των δραστηριοτήτων και συνεργασιών τους,
να διαθέτουν έναντι κάθε τρίτου αυτονοµία στη διοίκη-
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ση, στη διαχείριση και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, να αποβλέπουν στην οριζόντια και ισότιµη µεταξύ τους δικτύωση, µέσω της δηµιουργίας δικτύων και
συστάδων, µε σκοπό την ενδυνάµωση των οικονοµικών
δραστηριοτήτων τους και τη µεγιστοποίηση της παραγόµενης κοινωνικής ωφέλειας, να επιδιώκουν πρωτίστως
τη ικανοποίηση προϋποθέσεων και συνθηκών ικανοποίησης, συλλογικής και κοινωνικής, ωφέλειας και να περιγράφουν τους τρόπους ικανοποίησης αυτών µε σαφήνεια.
Κατά τα λοιπά, τηρείται η εκάστοτε διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισµού. Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να χρησιµοποιήσουν προτυποποιηµένα καταστατικά, τα οποία θα διαµορφώσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτό το καταστατικό θα επιτρέπει την άµεση εγγραφή στο Μητρώο χωρίς την ανάγκη διορθώσεων.
Κατ’ ελάχιστον στο καταστατικό θα πρέπει να περιλαµβάνονται πληροφορίες για την έδρα, την επωνυµία
και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ., όπου έδρα ορίζεται τουλάχιστον ο δήµος, την επωνυµία της Κοιν.Σ.Επ., το είδος της
Κοιν.Σ.Επ. και την έκταση της ευθύνης των µελών της,
τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή την επωνυµία και τη
διεύθυνση των ιδρυτικών µελών, τους όρους εξόδου και
εισόδου των µελών, την έκταση της ευθύνης των µελών,
το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας, τον ορισµό της
προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που θα µεριµνήσει
για την έγκρισή του και τη σύγκλιση της πρώτης γενικής
συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της
Κοιν.Σ.Επ..
Άρθρο 15
Στο άρθρο 15 καθορίζονται τα ζητήµατα σχετικώς µε
τη λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ.. Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας, καθώς και το Γ.Ε.ΜΗ. καθίστανται όργανα δηµόσιας και διαφανούς παρακολούθησης της πορείας ανάπτυξης και µεταβολής της επιχείρησης, ενώ παράλληλα η Κοιν.Σ.Επ. φροντίζει τη δηµοσιοποίηση των
προθέσεων και των πεπραγµένων της προσβλέποντας
στην ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου για το επωφελές κοινωνικά έργο της, όπως και στην παρακίνηση της
κοινωνίας προκειµένου να συµµετέχει ενεργά στην ικανοποίηση των κοινωνικών στόχων της επιχείρησης.
Κάθε µέλος συµµετέχει µε συγκεκριµένο ύψος συµµετοχής, ενιαίας και υποχρεωτικής για όλα τα µέλη. Ως αντάλλαγµα της εισφοράς αυτής που δεν µπορεί να υπολείπεται σε αξία των 100 ευρώ, το κάθε µέλος αποκτά
την υποχρεωτική του µερίδα µε καταβολή µετρητών, καθώς και µε την εισφορά κινητής ή και ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, εισάγεται και η δυνατότητα συµµετοχής
έως και τριών προαιρετικών µερίδων, η οποία λειτουργεί
προς την κατεύθυνση της οικονοµικής ενίσχυσης της
Κοιν.Σ.Επ. από πρόσωπα που έχουν αυτή τη διάθεση
ή/και δυνατότητα. Αυτό γίνεται όµως χωρίς να αναγνωρίζονται επιπλέον δικαιώµατα στον αποκτώντα τις προαιρετικές µερίδες, καθώς η αρχή της ίσης συµµετοχής
των µελών δεν διασπάται. Έτσι, παρά τις προαιρετικές
µερίδες, τα δικαιώµατα των µελών επί της διοίκησης και
συµµετοχής στην Κοιν.Σ.Επ. παραµένουν ίσα.
Η Διοικούσα Επιτροπή αντιστοιχεί στο διοικητικό συµβούλιο των αστικών συνεταιρισµών και καθίσταται το ε-

κτελεστικό όργανο της συνεταιριστικής επιχείρησης.
Η ευθύνη γενικώς των µελών της Κοιν.Σ.Επ. προσδιορίζεται επακριβώς και ισούται µε το ποσό που διετέθη
για την απόκτηση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας που κατέχουν, ενώ σε ό, τι αφορά την ευθύνη του
νοµίµου εκπροσώπου της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται σαφώς ότι
ακολουθείται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί ευθύνης έναντι τρίτων.
Άρθρο 16
Στο άρθρο 16 εισάγονται ρυθµίσεις που σχετίζονται µε
τις σχέσεις µεταξύ των µελών της Κοιν.Σ.Επ., και αφορούν κυρίως την απόκτηση ή απώλεια της ιδιότητας µέλους της Κοιν.Σ.Επ.. Η είσοδος οδηγεί σε αύξηση των
συνεταιριστικών µερίδων της και επιτρέπεται µετά από
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης µε απόφαση λαµβανοµένη µε απλή πλειοψηφία. Εισάγεται το δικαίωµα αποχώρησης ενός µέλους από την Κοιν.Σ.Επ., στην περίπτωση που αυτό το µέλος δεν µπορεί να µεταβιβάσει σε άλλο πρόσωπο τη µερίδα συµµετοχής του. Ορίζεται συγκεκριµένη προθεσµία άσκησης αυτού του ιδιότυπου δικαιώµατος καταγγελίας της σχέσης µέλους και Κοιν.Σ.Επ., ενώ δε χρειάζεται επίκληση σπουδαίου λόγου. Επιστρέφεται στο µέλος µόνο η αξία της συνεταιριστικής του µερίδας, και αυτό δεν αποκτά δικαίωµα επί της σχηµατισθείσας περιουσίας της Κοιν.Σ.Επ. κατά το χρονικό σηµείο αποχώρησής του. Αυτό εισάγεται, µε σκοπό τη συνέχιση του κοινωνικού και συλλογικού σκοπού της
Κοιν.Σ.Επ., ακόµα και αν λάβει χώρα αποχώρηση µελών.
Διαφορετικώς, κινδυνεύει η αποµείωση της περιουσίας
της Κοιν.Σ.Επ. και η προοπτική επίτευξης των στόχων
της. Η εξυπηρέτηση του συλλογικού και κοινωνικού συµφέροντος υπερτερεί, έναντι του δικαιώµατος του µέλους να αξιώσει τµήµα από την αξία της περιουσίας της
Κοιν.Σ.Επ.. Άλλωστε η αφαίρεση του δικαιώµατος για απόληψη αυτής της αξίας, εξισορροπείται από το δικαίωµα για αποχώρηση ακόµα και χωρίς επίκληση σπουδαίου
λόγου εκ µέρους του αποχωρούντος µέλους. Επίσης εξισορροπείται, και από την απουσία πρόβλεψης για έγκριση της αποχώρησης από κάποιο όργανο της Κοιν.Σ.Επ..
Η µεταβίβαση του υποχρεωτικού µεριδίου γίνεται µόνο σε νέο µέλος, µε σκοπό την αποφυγή συγκέντρωσης
πολλών µεριδίων σε ένα πρόσωπο. Η δηµοκρατική και
συλλογική συµµετοχή υλοποιείται σηµαντικά µε βάση
αυτήν την πρόβλεψη. Η µεταβίβαση είναι έγκυρη µόνο
αν εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή, ενώ η άρνηση
αυτής µπορεί να οδηγήσει σε προσφυγή στο αρµόδιο δικαστήριο που θα κρίνει καταχρηστική ή παράνοµη την
άρνηση. Εισάγεται αποσβεστική προθεσµία για την προσφυγή στο δικαστήριο.
Η αποβολή µέλους προβλέπεται ως δυνατότητα επί τη
βάσει των συγκεκριµένων λόγων αποβολής, όπως αυτοί
θα περιγράφονται σαφώς στο καταστατικό, προκειµένου
να συνεχίσει τη λειτουργία της η Κοιν.Σ.Επ., χωρίς την
παρεµπόδιση µελών που συµπεριφέρονται κατά τρόπο
που δε συνάδει µε το σκοπό και τις επιδιώξεις της
Κοιν.Σ.Επ. ή που συµπεριφέρονται κατά τρόπο που καθιστά µη ανεκτή την συµµετοχή τους από τα υπόλοιπα µέλη. Χρειάζεται η επίκληση σπουδαίου λόγου, που καθιστά µη ανεκτή την παραµονή του µέλους ή η επίκληση
σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του µέλους ένα-
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ντι της Κοιν.Σ.Επ.. Μια τέτοια υποχρέωση είναι και η υποχρέωση πίστης. Και σε αυτήν την περίπτωση προσβάλλεται η σχετική απόφαση µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
Σε περίπτωση, που µέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει,
η αξία της συνεταιριστικής του µερίδας περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο, ενώ η
συµµετοχή στην Κοιν.Σ.Επ. συνιστά προσωπική επιλογή
και δέσµευση και ως εκ τούτου δεν κληροδοτείται. Η εκκαθάριση νοµικού προσώπου που ήταν µέλος σε
Κοιν.Σ.Επ. επιτρέπει τη µεταβίβαση της µερίδας σε νέο
πρόσωπο, χωρίς την υποχρέωση έγκρισης της µεταβίβασης κατά την παράγραφο 3.
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις επιδιώκουν τη δηµιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς
εργασίας και ως εκ τούτου τα µέλη της που εργάζονται
σε αυτή απολαµβάνουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
αµείβονται για την παρεχόµενη εργασία και έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εκάστοτε εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία. Για την
υποστήριξη της επιχείρησης, µε στόχο τη δηµιουργία
προϋποθέσεων βιώσιµης επιχειρηµατικής πορείας, τα
µέλη της Κοιν.Σ.Επ. µπορούν να προσφέρουν έργο στην
επιχείρηση επί τη βάσει µιας έγγραφης σύµβασης εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. στην οποία θα περιγράφεται µε σαφήνεια η παρεχόµενη υπηρεσία και η µέγιστη διάρκειά της που σε κάθε περίπτωση δε
µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.
Τέλος, στο άρθρο υποστηρίζεται µε επάρκεια η αυθύπαρκτη και ανεξάρτητη λειτουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, η οποία πρέπει να είναι σε θέση
να ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες, για την κάλυψη
των οποίων συστήνεται µε την παροχή υπηρεσιών ή την
παραγωγή προϊόντων µε ίδια ανθρώπινα και υλικά µέσα.
Άρθρο 17
Στο άρθρο 17 ορίζονται οι σχέσεις τις Κοιν.Σ.Επ. µε εργαζόµενους µη µέλη. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι δυναµική και εξελισσόµενη σύµπραξη δυνάµεων. Υπό αυτήν την έννοια, εργαζόµενοι µη µέλη εφόσον το επιθυµούν µπορούν να αιτηθούν εγγράφως τη
συµµετοχή τους στην Κοιν.Σ.Επ., ως µέλη.
Άρθρο 18
Στο άρθρο 18 εισάγεται η λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των µελών της Κοιν.Σ.Επ. ως ανώτατου οργάνου
της µε το τεκµήριο της γενικής αρµοδιότητας. Οι διατάξεις του νόµου περί αστικών συνεταιρισµών εφαρµόζονται στο βαθµό που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος. Η συγκεκριµένη διάταξη εισάγει κάποιες αποκλίσεις ως προς τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η
σύγκλησή της γίνεται υποχρεωτικά µία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή
της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, είτε από την ίδια τη
Διοικούσα Επιτροπή για οποιονδήποτε λόγο είτε κατόπιν
αιτήµατος του 1/3 των µελών της Κοιν.Σ.Επ.. Αν αρνηθεί
η Διοικούσα Επιτροπή ή δεν διενεργήσει τη σύγκληση εντός εύλογου χρόνου, τότε τα µέλη αυτοδικαίως αποκτούν το δικαίωµα να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Σηµειώνεται βέβαια ότι το δικαίωµα αυτό δεν πρέπει

να ασκείται καταχρηστικά από τα µέλη στα πλαίσια του
άρθρου 281 ΑΚ.
Επίσης, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είτε γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή είτε γίνεται από τα µέλη,
πρέπει να ακολουθεί την ορθή διαδικασία σύγκλησης της
Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις
περί αστικών συνεταιρισµών. Αυτό, άλλωστε, προκύπτει
και από την αναφορά του ν. 1667/1986 στην δεύτερη παράγραφο της διάταξης περί των λόγων προσβολής µιας
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι παράνοµες αποφάσεις είναι εξαρχής άκυρες και όχι ακυρώσιµες όπως
οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής.
Άρθρο 19
Στο άρθρο 19 εισάγονται ρυθµίσεις για τη Διοικούσα
Επιτροπή, η οποία αντιστοιχεί στο διοικητικό συµβούλιο
των αστικών συνεταιρισµών. Ο ελάχιστος αριθµός των
µελών της, είναι τρία και όχι πέντε, όπως στους αστικούς συνεταιρισµούς, καθώς το σχήµα των Κοιν.Σ.Επ είναι συνήθως µικρότερο. Επίσης οι Κοιν.Σ.Επ. απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που εισάγονται εκ του ν.
3867/2010. Οι δύο αυτές αποκλίσεις ευνοούν τη λειτουργία της διοίκησης στην Κοιν.Σ.Επ. µε ολιγοµελή
σχήµατα. Η σύγκληση της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται
από τον Πρόεδρο ή και από τα άλλα µέλη σε περίπτωση
αδρανείας του.
Άρθρο 20
Στο άρθρο 20 προβλέπεται ο τρόπος διανοµής των
κερδών. Τα κέρδη διατίθενται κατά ποσοστό 5% για το
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, για την αύξηση της
φερεγγυότητας της Κοιν.Σ.Επ. έναντι των τρίτων. Επίσης, τα κέρδη διατίθενται κατά ποσοστό έως 35% στους
εργαζόµενους της Κοιν.Σ.Επ., ως κίνητρο παραγωγικότητας και ισχυρής συµµετοχής στην εκπλήρωση των
σκοπών της επιχείρησης. Το υπολειπόµενα κέρδη, αφενός, επανεπενδύονται στην επιχείρηση και συµβάλλουν
στη βιωσιµότητα και την ανάπτυξή της, µέσω της επιλογής, ανάληψης και διεκπεραίωσης νέων δραστηριοτήτων
και της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αφετέρου διατίθενται για δράσεις συλλογικής, και κοινωνικής
ωφέλειας, σε συµφωνία µε τους καταστατικούς σκοπούς
της επιχείρησης. Με απώτερο σκοπό, µάλιστα, την ενίσχυση των κοινωνικών επενδύσεων, στο άρθρο προβλέπεται η φορολογική απαλλαγή του ποσοστού κατ’ ελάχιστον 10% και κατά µέγιστο 30% επί των κερδών που διατίθεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας.
Άρθρο 21
Στο άρθρο 21, προβλέπεται η λύση και εκκαθάριση των
Κοιν.Σ.Επ, η οποία διενεργείται µε βάση τις εκάστοτε
διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 1667/1986. Προς
διευκόλυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενσωµατώνονται αρκετές απόψεις της νοµολογίας σχετικώς µε
την εκκαθάριση νοµικών προσώπων. Σε αυτό το πλαίσιο,
προβλέπεται, ότι αν δεν υπάρχει ενεργητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε αποπεράτωση της εκκαθάρισης, ακόµα και αν αποµένουν ανεξόφλητες απαιτήσεις τρίτων.
Ωστόσο, αν προκύψει σε οποιοδήποτε χρόνο ότι υπάρχει
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ενεργητικό της Κοιν.Σ.Επ., είναι δυνατή η αναβίωσή της
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον είδος
κύρωσης εισάγεται µε το άρθρο 10, καθώς ορίζεται ως
λόγος λύσης και διαγραφής από το Μητρώο η παράβαση
των διατάξεων του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση
της εκκαθάρισης η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται αυτοδικαίως
από το Μητρώο ενώ η άρνηση των αρµοδίων υπαλλήλων
αντιµετωπίζεται µε εφαρµογή του άρθρου 791 Κ.Πολ.Δ..
Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η
πτωχευτική διαδικασία.
Άρθρο 22
Στο άρθρο 22 προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία αναβίωσης µιας Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν σχετικής απόφασης
τουλάχιστον των 2/3 της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστοι αριθµοί
συνυπογραφόντων το καταστατικό µελών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
Άρθρο 23
Στο άρθρο 23 ορίζονται οι Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων
(εφεξής Συν.Εργ.) ως εκείνοι οι αστικοί συνεταιρισµοί
του ν.1667/1986 ), όπως ισχύει, που έχουν εκ του νόµου
εµπορική ιδιότητα και παράγουν συλλογική ωφέλεια, δηλαδή επιτυγχάνουν την από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των µελών τους, µέσα από τη δηµιουργία ισότιµων σχέσεων παραγωγής, τη δηµιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας και τη συµφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής ενώ επίσης ορίζεται ότι στους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων
συµµετέχουν αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρόσωπα,
τα οποία επιθυµούν να βιοποριστούν µε συλλογικό και
αυτόνοµο τρόπο, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτου.
Επιπλέον, στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι το καταστατικό των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων οφείλει να είναι σύµφωνο µε τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 2.
Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων στηρίζεται στο υπάρχον νοµικό µόρφωµα του αστικού συνεταιρισµού, χωρίς
όµως να περιορίζεται από το σκοπό του αστικού συνεταιρισµού, όπως αυτός αποδίδεται στο άρθρο 1 παρ. 1
του ν. 1667/1986. Συµπληρωµατικά εφαρµόζεται ο
ν. 1667/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, καλύπτοντας ρυθµιστικώς τα θέµατα από τα οποία δεν αποκλίνει το παρόν,
πιο ειδικό για τους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων, νοµοσχέδιο.
Άρθρο 24
Στο άρθρο 24 καθορίζονται τα ζητήµατα σχετικώς µε
τη σύσταση του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων. Με στόχο
την απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος οι
Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων δεν αποτελούν εξαίρεση
στον κανόνα που θέλει όλες τις εµπορικές επιχειρήσεις
να εγγράφονται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Ένας υποψήφιος Συν.Εργ. σε πρώτο χρόνο υποβάλλει το
καταστατικό του στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονο-

µίας και εφόσον αυτό εγκριθεί και καταχωριστεί, ακολουθεί η εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ..
Καταρχάς προκύπτει ότι ακολουθείται το νοµικό σχήµα του αστικού συνεταιρισµού µε αποκλίσεις που εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο, προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Ρυθµιστική προτεραιότητα αποδίδεται στο παρόν
νοµοσχέδιο, ενώ τα ζητήµατα που δε ρυθµίζονται υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1667/1986 όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που καταργηθεί ο ν. 1667/1986 και
αντικατασταθούν οι διατάξεις του από άλλο νοµοθέτηµα, ο Συν.Εργ. θα υπάγεται ρυθµιστικά στο νέο νοµοθέτηµα µε την επιφύλαξη του παρόντος ειδικότερου νοµοθετήµατος. Πρώτη απόκλιση αποτελεί η πρόβλεψη ότι
δεν χρειάζονται δεκαπέντε (15) πρόσωπα για τη σύσταση αλλά τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Επιπρόσθετα, το καταστατικό του υποψήφιου Συν.Εργ. θα πρέπει να πληροί
τις προϋποθέσεις πλήρωσης των χαρακτηριστικών του
Ευρωπαϊκού ορισµού της Κοινωνικής Επιχείρησης, δηλαδή να εφαρµόζει δηµοκρατικό σύστηµα λήψης αποφάσεων, σύµφωνα µε την αρχή ένα µέλος µία ψήφος, να
µην αποδίδει προτεραιότητα στη µεγιστοποίηση και την
ατοµική ιδιοποίηση του κέρδους τους, αλλά να εφαρµόζει περιορισµούς στη διανοµή κερδών και να επιδιώκει
την επανεπένδυση µέρους των κερδών σε δραστηριότητες που προάγουν τη συλλογική ή και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στον παρόντα νόµο, να προάγουν την αρχή ίση αµοιβή για ισόχρονη εργασία», να µεριµνούν για τη σύγκλιση στην αµοιβή της εργασίας, εφαρµόζοντας σύστηµα αµοιβών κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός µισθός δε µπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από πέντε φορές τον κατώτατο, εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Συν.Εργ., να διαθέτουν έναντι κάθε τρίτου
αυτονοµία στη διοίκηση, στη διαχείριση και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, να αποβλέπουν στην
οριζόντια και ισότιµη µεταξύ τους δικτύωση, µέσω της
δηµιουργίας δικτύων και συστάδων, µε σκοπό την ενδυνάµωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους και τη
µεγιστοποίηση της παραγόµενης κοινωνικής ωφέλειας,
να επιδιώκουν πρωτίστως τη ικανοποίηση προϋποθέσεων και συνθηκών ικανοποίησης συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας και να περιγράφουν τους τρόπους ικανοποίησης αυτών µε σαφήνεια.
Κατά τα λοιπά τηρείται η εκάστοτε διαδικασία ίδρυσης
ενός αστικού συνεταιρισµού. Τα ενδιαφερόµενα µέρη
µπορούν να χρησιµοποιήσουν προτυποποιηµένα καταστατικά, τα οποία θα διαµορφώσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτό το καταστατικό θα επιτρέπει την άµεση εγγραφή στο Μητρώο χωρίς την ανάγκη διορθώσεων.
Κατ’ ελάχιστον στο καταστατικό θα πρέπει να περιλαµβάνονται πληροφορίες για την έδρα, την επωνυµία
και το σκοπό του Συν. Εργ., όπου έδρα ορίζεται τουλάχιστον ο δήµος, την επωνυµία του Συν. Εργ., την έκταση
της ευθύνης των µελών του, τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή την επωνυµία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών
µελών, τους όρους εξόδου και εισόδου των µελών, την
έκταση της ευθύνης των µελών, το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας, τον ορισµό της προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής που θα µεριµνήσει για την έγκρισή του και τη
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σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη
των οργάνων διοίκησης του Συν. Εργ..
Άρθρο 25
Στο άρθρο 25 καθορίζονται τα ζητήµατα σχετικώς µε
τη λειτουργία του Συν. Εργ.. Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας, καθώς και το Γ.Ε.ΜΗ. καθίστανται όργανα δηµόσιας και διαφανούς παρακολούθησης της πορείας ανάπτυξης και µεταβολής του συνεταιρισµού, ενώ
παράλληλα ο Συν. Εργ. φροντίζει τη δηµοσιοποίηση των
προθέσεων και των πεπραγµένων του προσβλέποντας
στην ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου.
Κάθε µέλος συµµετέχει µε συγκεκριµένο ύψος συµµετοχής, ενιαίας και υποχρεωτικής για όλα τα µέλη. Ως αντάλλαγµα της εισφοράς αυτής που δεν µπορεί να υπολείπεται σε αξία των εκατό (100) ευρώ, το κάθε µέλος αποκτά την υποχρεωτική του µερίδα µε καταβολή µετρητών, καθώς και µε την εισφορά κινητής ή και ακίνητης
περιουσίας. Ωστόσο, εισάγεται και η δυνατότητα συµµετοχής έως και τριών προαιρετικών µερίδων, η οποία λειτουργεί προς την κατεύθυνση της οικονοµικής ενίσχυσης του Συν.Εργ. από πρόσωπα που έχουν αυτή τη διάθεση ή/και δυνατότητα. Αυτό γίνεται όµως χωρίς να αναγνωρίζονται επιπλέον δικαιώµατα στον αποκτώντα τις
προαιρετικές µερίδες, καθώς η αρχή της ίσης συµµετοχής των µελών δεν διασπάται. Έτσι, παρά τις προαιρετικές µερίδες, τα δικαιώµατα των µελών επί της διοίκησης
και συµµετοχής στο Συν. Εργ. παραµένουν ίσα.
Η Διοικούσα Επιτροπή αντιστοιχεί στο διοικητικό συµβούλιο των αστικών συνεταιρισµών και καθίσταται το εκτελεστικό όργανο της συνεταιριστικής επιχείρησης.
Η ευθύνη γενικώς των µελών του Συν. Εργ. προσδιορίζεται επακριβώς και ισούται µε το ποσό που διετέθη για
την απόκτηση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας που κατέχουν, ενώ σε ό, τι αφορά την ευθύνη του
νοµίµου εκπροσώπου της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται σαφώς ότι
ακολουθείται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί ευθύνης έναντι τρίτων.
Στο Συν. Εργ. µέλος µπορεί να είναι µόνο το φυσικό
πρόσωπο που βιοπορίζεται µέσω της εργασίας που προσφέρει στο συνεταιρισµό και µόνο σε αυτά δίδεται η ιδιότητα του µέλους.
Το σύστηµα αµοιβών και οι όροι εργασίας των µελών
καθορίζεται από το καταστατικό ή από ειδικές ρυθµίσεις
εγκεκριµένες από τη Γενική Συνέλευση. Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα µέλη του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων υπάγονται αναλογικά στις ρυθµίσεις
των παραγράφων 1, 2, 3 και 9 του άρθρου 39 και της παρ.
2 του άρθρου 41 του ν. 4387/16 (Α΄ 85). Ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, οι αµοιβές των µελών του
Συνεταιρισµού Εργαζοµένων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και υπάγονται στις διατάξεις του εδαφίου δ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 12, καθώς και στις τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε..
Άρθρο 26
Στο άρθρο 26 εισάγονται ρυθµίσεις που σχετίζονται µε
τις σχέσεις µεταξύ των µελών του Συν. Εργ., και αφορούν κυρίως την απόκτηση ή απώλεια της ιδιότητας µέ-

λους Συν. Εργ.. Η είσοδος οδηγεί σε αύξηση των συνεταιριστικών µερίδων και επιτρέπεται µετά από έγκριση
της Γενικής Συνέλευσης µε απόφαση λαµβανοµένη µε απλή πλειοψηφία. Εισάγεται το δικαίωµα αποχώρησης ενός µέλους από τον Συν. Εργ., στην περίπτωση που αυτό
το µέλος δεν µπορεί να µεταβιβάσει σε άλλο πρόσωπο
τη µερίδα συµµετοχής του. Ορίζεται συγκεκριµένη προθεσµία άσκησης αυτού του ιδιότυπου δικαιώµατος καταγγελίας της σχέσης µέλους και Συν. Εργ., ενώ δε χρειάζεται επίκληση σπουδαίου λόγου. Επιστρέφεται στο
µέλος µόνο η παρούσα κατά την έγκριση της απόφασης
αξία της συνεταιριστικής του µερίδας.
Η µεταβίβαση του υποχρεωτικού µεριδίου γίνεται µόνο σε νέο µέλος, µε σκοπό την αποφυγή συγκέντρωσης
πολλών µεριδίων σε ένα πρόσωπο. Η δηµοκρατική και
συλλογική συµµετοχή υλοποιείται σηµαντικά µε βάση
αυτήν την πρόβλεψη. Η µεταβίβαση είναι έγκυρη µόνο
αν εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή, ενώ η άρνηση
αυτής µπορεί να οδηγήσει σε προσφυγή στο αρµόδιο δικαστήριο που θα κρίνει καταχρηστική ή παράνοµη την
άρνηση. Εισάγεται αποσβεστική προθεσµία για την προσφυγή στο δικαστήριο.
Η αποβολή µέλους προβλέπεται ως δυνατότητα επί τη
βάσει των συγκεκριµένων λόγων αποβολής, όπως αυτοί
θα περιγράφονται σαφώς στο καταστατικό, προκειµένου
να συνεχίσει τη λειτουργία του ο Συν. Εργ.., χωρίς την
παρεµπόδιση µελών που συµπεριφέρονται κατά τρόπο
που δε συνάδει µε το σκοπό και τις επιδιώξεις του Συν.
Εργ. ή που συµπεριφέρονται κατά τρόπο που καθιστά µη
ανεκτή την συµµετοχή τους από τα υπόλοιπα µέλη. Χρειάζεται η επίκληση σπουδαίου λόγου που καθιστά µη ανεκτή την παραµονή του µέλους ή η επίκληση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του µέλους έναντι της
Κοιν.Σ.Επ.. Μια τέτοια υποχρέωση είναι και η υποχρέωση
πίστης. Και σε αυτήν την περίπτωση προσβάλλεται η
σχετική απόφαση µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων.
Σε περίπτωση που µέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει,
η αξία της συνεταιριστικής του µερίδας περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο, ενώ η
συµµετοχή στο Συν. Εργ. συνιστά προσωπική επιλογή
και δέσµευση και ως εκ τούτου δεν κληροδοτείται.
Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης για την υλοποίηση
έργου ή προγράµµατος που χρηµατοδοτείται µε οποιονδήποτε τρόπο µέσω του Ελληνικού Δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή µέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απαγορεύεται η υπεργολαβία ή ανάθεση του έργου
ή τµήµατος αυτού, που αφορά στο κύριο ή στα κύρια αντικείµενα της σύµβασης, από τον Συνεταιρισµό Εργαζοµένων σε τρίτους ή σε µέλη του, εκτός αν ρητώς αυτό
το θέµα ρυθµίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, οπότε υπερισχύει αυτή η συµβατική ρύθµιση και αίρεται η εν λόγω απαγόρευση της παρούσης διάταξης.
Άρθρο 27
Στο άρθρο 27 ορίζεται ότι ο Συν. Εργ. είναι δυναµική
και εξελισσόµενη σύµπραξη δυνάµεων. Υπό αυτή την έννοια, εργαζόµενοι µη µέλη εφόσον το επιθυµούν µπορούν να αιτηθούν εγγράφως τη συµµετοχή τους στον
Συν. Εργ., ως µέλη.
Επιπλέον, ορίζεται ότι ο αριθµός των εργαζόµενων µη
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µελών δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% του
αριθµού των µελών. Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξάνεται κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του τµήµατος
Μητρώου/αρµόδιας υπηρεσίας Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επί
αιτήσεως του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων για αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, το οποίο σε κάθε
περίπτωση δε δύναται να υπερβαίνει του τέσσερις µήνες
ετησίως.
Άρθρο 28
Στο άρθρο 28 εισάγεται η λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Συν. Εργ. ως ανώτατου οργάνου
του µε το τεκµήριο της γενικής αρµοδιότητας. Οι διατάξεις του νόµου περί αστικών συνεταιρισµών εφαρµόζονται στο βαθµό που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος. Η συγκεκριµένη διάταξη εισάγει κάποιες αποκλίσεις ως προς τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η
σύγκλησή της γίνεται υποχρεωτικά µια τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή
της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, είτε από την ίδια τη
Διοικούσα Επιτροπή για οποιονδήποτε λόγο είτε κατόπιν
αιτήµατος 1/3 των µελών του Συν. Εργ.. Αν αρνηθεί η Διοικούσα Επιτροπή ή δεν διενεργήσει τη σύγκληση εντός
εύλογου χρόνου, τότε τα µέλη αυτοδικαίως αποκτούν το
δικαίωµα να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Σηµειώνεται βέβαια ότι το δικαίωµα αυτό δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά από τα µέλη στα πλαίσια του άρθρου
281 Α.Κ...
Επίσης, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είτε γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή είτε γίνεται από τα µέλη,
πρέπει να ακολουθεί την ορθή διαδικασία σύγκλησης της
Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις
περί αστικών συνεταιρισµών. Αυτό άλλωστε προκύπτει
και από την αναφορά του ν. 1667/1986 στη δεύτερη παράγραφο της διάταξης περί των λόγων προσβολής µιας
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι παράνοµες αποφάσεις είναι εξαρχής άκυρες και όχι ακυρώσιµες όπως
οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής.
Άρθρο 29
Στο άρθρο 29 εισάγονται ρυθµίσεις για τη Διοικούσα
Επιτροπή, η οποία αντιστοιχεί στο διοικητικό συµβούλιο
των αστικών συνεταιρισµών. Ο ελάχιστος αριθµός των
µελών της είναι τρία και όχι πέντε όπως στους αστικούς
συνεταιρισµούς, καθώς το σχήµα των Κοιν.Σ.Επ είναι συνήθως µικρότερο. Επίσης οι Κοιν.Σ.Επ. απαλλάσσονται
από τις υποχρεώσεις που εισάγονται εκ του
ν. 3867/2010. Οι δύο αυτές αποκλίσεις ευνοούν τη λειτουργία της διοίκησης στην Κοιν.Σ.Επ. µε ολιγοµελή
σχήµατα. Η σύγκληση της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται
από τον Πρόεδρο ή και από τα άλλα µέλη σε περίπτωση
αδρανείας του. Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων έχει τρία µέλη, τα µέλη του δύνανται, αντί
Διοικητικού Συµβουλίου, να εκλέξουν νόµιµο εκπρόσωπο, ο οποίος αναλαµβάνει όλες τις αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 30
Στο άρθρο 30 προβλέπεται ο τρόπος διανοµής των

κερδών. Τα κέρδη διατίθενται κατά ποσοστό 5% για το
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, για την αύξηση της
φερεγγυότητας του Συν. Εργ. έναντι των τρίτων. Επίσης,
τα κέρδη διατίθενται κατά ποσοστό έως 35% στους εργαζόµενους του Συν. Εργ., ως κίνητρο παραγωγικότητας
και ισχυρής συµµετοχής στην εκπλήρωση των σκοπών
της επιχείρησης. Το υπολειπόµενα κέρδη, αφενός, επανεπενδύονται στο συνεταιρισµό και συµβάλλουν στη
βιωσιµότητα και την ανάπτυξή του µέσω της επιλογής,
ανάληψης και διεκπεραίωσης νέων δραστηριοτήτων και
της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αφετέρου
διατίθενται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας σε συµφωνία µε τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης.
Με απώτερο σκοπό, µάλιστα, την ενίσχυση των κοινωνικών επενδύσεων στο άρθρο προβλέπεται η φορολογική απαλλαγή του ποσοστού κατ’ ελάχιστον 10% επί των
κερδών που διατίθεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας. Επίσης σκοπός είναι η αποφυγή φορολογικής αντιµετώπισης των Κοιν.Σ.Επ. ως φορέων καθαρά επιχειρηµατικής και κερδοσκοπικής δραστηριότητας, καθώς αυτό
δε συνάδει µε την πραγµατική τους υπόσταση. Η
Κοιν.Σ.Επ. δεν αποσκοπεί στην επιδίωξη κέρδους, αλλά
στην κοινωνική συνεισφορά, στην κοινωνική αλληλεγγύη και στο κοινωνικό συµφέρον. Οι εργαζόµενοι σε µια
Κοιν.Σ.Επ. συµβάλλουν καθοριστικά στην επιδίωξη των
κοινωνικών στόχων της και υπό αυτό το πρίσµα δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως κλασσικού τύπου επιχειρηµατίες. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την ανάγκη ενίσχυσης αυτού του θεσµού, συµβάλλουν στην φορολογική ελάφρυνση που προβλέπεται στο σχετικό άρθρο.
Άρθρο 31
Στο άρθρο 31 προβλέπεται η λύση και εκκαθάριση του
Συν. Εργ. η οποία διενεργείται µε βάση τις εκάστοτε διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 1667/1986. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης ενσωµατώνονται αρκετές απόψεις της νοµολογίας σχετικώς µε την
εκκαθάριση νοµικών προσώπων. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται, ότι αν δεν υπάρχει ενεργητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε αποπεράτωση της εκκαθάρισης, ακόµα και αν αποµένουν ανεξόφλητες απαιτήσεις τρίτων.
Ωστόσο, αν προκύψει σε οποιοδήποτε χρόνο ότι υπάρχει
ενεργητικό του Συν. Εργ., είναι δυνατή η αναβίωσή του
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον είδος
κύρωσης εισάγεται µε το άρθρο 10, καθώς ορίζεται ως
λόγος λύσης και διαγραφής από το Μητρώο η παράβαση
των διατάξεων του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση
της εκκαθάρισης ο Συν. Εργ. διαγράφεται αυτοδικαίως από το Μητρώο ενώ η άρνηση των αρµοδίων υπαλλήλων
αντιµετωπίζεται µε εφαρµογή του άρθρου 791 ΚΠολΔ.6.
Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η
πτωχευτική διαδικασία.
Άρθρο 32
Στο άρθρο 32 προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία αναβίωσης ενός συνεταιρισµού Εργαζοµένων κατόπιν
σχετικής απόφασης τουλάχιστον των 2/3 της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι
ελάχιστοι αριθµοί συνυπογραφόντων το καταστατικό µελών της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος.
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Άρθρο 33
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 προβλέπεται η κατάργηση των άρθρων 1 µέχρι και 17 του ν. 4019/2011 (Α΄
216) από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Στην
παράγραφο 2 προβλέπεται ότι οι οικονοµικές πηγές των
Κοιν.Σ.Επ. και των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων µπορούν να είναι οι µερίδες των µελών τους, δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους, έσοδα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα τους, κεφάλαια από Φορείς και Οργανισµούς του Δηµοσίου ή ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα, κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, σύµφωνα µε το καταστατικό τους.
Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εισάγονται συγκεκριµένα οικονοµικά κίνητρα και µέτρα στήριξης για
τους εργαζόµενους της Κοιν.Σ.Επ. και του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων, ώστε να διευκολύνεται η συµµετοχή των εργαζοµένων σε αυτούς και να µη δηµιουργεί
προβλήµατα σε σχέση µε επιδόµατα που λαµβάνουν και
οφείλονται στην ιδιότητά τους ως Ευάλωτες οµάδες του
πληθυσµού.
Άρθρο 34
Λοιπές ρυθµίσεις και εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού, εισάγεται καινοτόµος ρύθµιση, διότι η τήρηση της δηµοσιότητας της ταυτότητας και των καταστατικών πράξεων των
συγκεκριµένων επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, ανατίθεται στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των
ανά την Ελλάδα επιµελητηρίων, απελευθερώνοντας ανθρώπινους πόρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενιαιοποιώντας τη δηµοσιότητα της ταυτότητας και των καταστατικών πράξεων των επιχειρήσεων, µάλιστα, απολύτως εντός των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου αυτού: α) εισάγεται σαφής ρύθµιση για τις συγκεκριµένου τύπου επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, σε αντίθεση µε αµφίσηµες διατάξεις που ισχύουν για τις ήδη
υφιστάµενες εµπορικές επιχειρήσεις και β) διατυπώνεται το αυτονόητο, ότι δηλαδή, ως ειδικού τύπου εµπορικές επιχειρήσεις που εκκινούνται από τα σπλάχνα των
κοινωνικών πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπάγονται πρωτίστως στο τελευταίο.
Με την τρίτη και τετάρτη παράγραφο, ιδρύεται πρόνοια για την έκδοση εφαρµοστικών υπουργικών αποφάσεων, που είναι απαραίτητες για τη ρύθµιση των τεχνικών λεπτοµερειών που αναφέρονται ως το περιεχόµενο
των κανονιστικών αυτών αποφάσεων.
Άρθρο 35
Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων
Με τις παραγράφους του άρθρου αυτού, προστίθενται
στη διατύπωση των ήδη υπαρχουσών διατάξεων των
διαλαµβανοµένων άρθρων άλλων νόµων, η αντίστοιχη
πρόνοια για τις συγκεκριµένου τύπου επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, ήτοι τις τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισµούς εργαζοµένων, άνευ ετέρας τροποποίησης. Όπως
µαρτυρεί και ο τίτλος του άρθρου, πρόκειται για «συ-

µπλήρωση διατάξεων», η οποία για να είναι νοµοτεχνικά
βέλτιστη και προς αποφυγή αστοχιών στην επικαιροποίηση των κανονιστικών διατάξεων, καταλήγει στην εν γένει αναδιατύπωση των εν λόγω διατάξεων, επαναλαµβάνουµε µε µόνη προσθήκη την πρόνοια και για τις συγκεκριµένου τύπου επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, ήτοι τις τις κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις και τους συνεταιρισµούς εργαζοµένων.
Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού, καταργούνται οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 4019/2011 (A΄
216) που υπήρξε το προγενέστερο νοµικό καθεστώς κοινωνικής οικονοµίας. Με την εφαρµογή των καταργούµενων πλέον διατάξεων, έγινε αντιληπτή η καταλληλότητά
τους και οι ανάγκες της επικαιροποίησης της νοµοθεσίας. Έτσι, αποφεύγονται τόσο η πολυνοµία, όσο και το
ασαφές νοµικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας.
Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου αυτού ιδρύεται
πρόνοια για την αυτοδίκαιη µετατροπή των υφισταµένων
επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας
στις νέες νοµικές µορφές που προβλέπει το σχέδιο νόµου, προς γραφειοκρατική ελάφρυνση τόσο των επιχειρήσεων, όσο και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με την τρίτη παράγραφο του άρθρου αυτού ιδρύεται
πρόνοια για την έκδοση εφαρµοστικών υπουργικών αποφάσεων, που είναι απαραίτητες για τη ρύθµιση των τεχνικών λεπτοµερειών που αναφέρονται ως το περιεχόµενο των κανονιστικών αυτών αποφάσεων.
Με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου αυτού διατυπώνεται το µεταβατικό καθεστώς που θα ισχύσει για τις
επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, αν προ της σύστασης του Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας και µετά την εκκαθάριση κάποιας επιχείρησης
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας υφίσταται αποµένον ενεργητικό.
Με την πέµπτη παράγραφο του άρθρου αυτού εισάγεται αµιγής µεταβατική διάταξη, τεχνικού χαρακτήρα.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρα 37 έως και 42
Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
Με την προτεινόµενη διάταξη συγκροτείται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενιαίος διοικητικός τοµέας µε τίτλο
Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (ΕΓΚΑΛΟ). Η σύσταση της ΕΓΚΑΛΟ έρχεται να επιλύσει προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ελληνική Δηµόσια Διοίκηση στα Θέµατα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει διαπιστώσει τα προβλήµατα και έχει θέσει στόχο τη δηµιουργία του ενιαίου διοικητικού τοµέα για τη θεραπεία τους και για το λόγο αυτό
η προτεινόµενη διάταξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθε-

12
ση για την υποστήριξη και την ανάπτυξη του τοµέα της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στην Ελλάδα.
Η δηµιουργία µιας δοµής για το σχεδιασµό, άσκηση και
παρακολούθηση της πολιτικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία θα πρέπει να συγκεντρώνει τα θετικά στοιχεία από τις µέχρι τώρα προσπάθειες για µια συντονισµένη σχετική πολιτική, να αποφεύγει τις περίπλοκες λύσεις και να επιλύει τις ασάφειες και συγκρούσεις
που υπάρχουν αυτή τη στιγµή.
Η λειτουργία του της θα έχει ως έργο την εκτέλεση
και εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία µε αποτελεσµατικότερο
τρόπο, καθώς καθίσταται δυνατή η εκπόνηση και η παρακολούθηση βραχυπρόθεσµων αλλά και µεσοµακροπρόθεσµων πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία.
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.
Άρθρα 43 έως και 50
Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Ροµά
Η κοινωνική αλληλεγγύη διαδραµατίζει βασικό ρόλο
για τη στήριξη και την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, όπως των Ροµά. Η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, της φτώχειας, των διακρίσεων και της
ανισότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα πολιτικής
της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των κρατών µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό η κοινωνική
ένταξη και η ισότιµη µεταχείριση των οµάδων µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες συνιστούν ιδιαίτερη πρόκληση. Ειδικότερα, οι Ροµά στη χώρα µας αποτελούν την κατ΄ εξοχήν µειονεκτούσα οµάδα σε όλους τους τοµείς της
κοινωνικής ζωής. Είναι η πολιτισµική οµάδα, τα περισσότερα µέλη της οποίας ζουν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού. Πρόκειται για µια σηµαντική αριθµητικά µερίδα του πληθυσµού, που διαβιεί σε συνθήκες στέρησης,
µε µεγάλο ποσοστό αναλφαβητισµού και περιορισµένης
έως ανύπαρκτης πρόσβασης σε στέγαση, υπηρεσίες υγείας, ποιοτική εκπαίδευση και απασχόληση, και η οποία
εξαρτάται από την παροχή διαθέσιµων κρατικών παροχών. Τα δεδοµένα αυτά επηρεάζουν προφανώς την κοινωνική συνοχή αλλά και στερούν την οικονοµία από δηµιουργικό ανθρώπινο δυναµικό. Για το λόγο αυτόν κρίνεται επιβεβληµένη η ουσιαστική, σε όλους τους τοµείς
της κοινωνικής ζωής, παρέµβαση της Πολιτείας για τον
τερµατισµό του αποκλεισµού των Ροµά, τη βελτίωση της
κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασής τους και την ουσιαστική κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη.
Όπως προκύπτει από καταγραφές και έρευνες, που έχουν εκπονηθεί µέχρι σήµερα, τα ποσοστά αναλφαβητισµού και φτώχειας των Ροµά στην Ελλάδα είναι σηµαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα του γενικού πληθυσµού, κάτι που παρατηρείται και σε όλα τα ευρωπαϊκά
κράτη, και οριακά υψηλότερα ή αντίστοιχης έντασης έναντι πληθυσµιακών οµάδων µε παρόµοιο βαθµό ένταξης ή συµµετοχής στον οργανωµένο κοινωνικό ιστό των

κρατών. Σε έρευνα του Οργανισµού Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 2009, αναφέρεται
ότι κατά µέσο όρο, το 90% περίπου των συµµετεχόντων
Ροµά, ζει σε νοικοκυριά µε εισόδηµα κατ’ αντιστοιχία χαµηλότερο από το εθνικό όριο της φτώχειας. Η επί µακρόν διαβίωση της οµάδας σε συνθήκες πλήρους κοινωνικής και πολιτειακής αποµόνωσης έχει οδηγήσει στην
αποστέρηση βασικών δικαιωµάτων, όπως:
α) Έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών κατοικίας και ανθρώπινης διαβίωσης.
Η µεγάλη πλειονότητα στεγάζεται σε καταλύµατα
πρόχειρης κατασκευής σε ποσοστό 50% (λυόµενα, παράγκες, καλύβια και γενικώς καταλύµατα πρόχειρης κατασκευής) χωρίς τις βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές. Σε κράτη µέλη της Ε.Ε. όπως π.χ. την Ισπανία,
οι πολιτικές για στέγαση έχουν αλλάξει, περνώντας από
την επαναποθέτηση των οικογενειών Ροµά σε κατάλληλα κτίσµατα στην κατανοµή των οικογενειών µέσα στον
αστικό ιστό. Η Ουγγαρία, επίσης, έχει θέσει ως πολιτικό
στόχο τη διάλυση των διαχωρισµένων από τον αστικό ιστό οικιστικών συνόλων. Στη Φιλανδία δεν υπάρχουν ξεχωριστές περιοχές στέγασης, γειτονιές ή κτίσµατα µόνο
για τους Ροµά. Το ίδιο εφαρµόζεται προοδευτικά και στη
Γερµανία. Στη Γαλλία όπως και στο Ηνωµένο Βασίλειο από το 2008, οι νοµάδες έχουν αποκτήσει νοµικό δικαίωµα για κανονική στέγαση, όπως οποιοδήποτε άλλος πολίτης, ο οποίος αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα στέγασης. Εκτός από το πρόβληµα στέγης στην Ελλάδα, η ύπαρξη απροσδιόριστου, αλλά σηµαντικού αριθµού «αόρατου» πληθυσµού ή ατόµων χωρίς δελτίο ταυτότητας
ανάµεσα στα µέλη της οµάδας των Ροµά καθιστά επιβεβληµένη την επίλυση αυτού του προβλήµατος, µε την
καταχώρηση στα δηµοτολόγια και στα µητρώα αρρένων
στη χώρα όσων δεν είναι ορθά καταγεγραµµένοι, ούτως
ώστε να διευθετούνται τα κοινωνικά προβλήµατα που
δηµιουργούνται από αυτή την εσφαλµένη ή ανύπαρκτη
εγγραφή.
β) Αναποτελεσµατική ή και ανύπαρκτη πρόσβαση της
οµάδας στην αγορά εργασίας και η συνακόλουθη έλλειψη σταθερού εισοδήµατος.
Πολλά νοικοκυριά στηρίζονται στην εποχιακή απασχόληση ενός µέλους και στα επιδόµατα πρόνοιας που δικαιούνται ως πολύτεκνοι και άποροι. Η απορρέουσα εικόνα συνίσταται στην αποκοπή από την τυπική αγορά
εργασίας και στον εγκλωβισµό της πλειοψηφίας των Ροµά σε µια άτυπη «παρά- αγορά», χωρίς οικονοµικά βιώσιµη προοπτική. Η απασχόληση είναι ένα από τα πιο δυσεπίλυτα και ουσιαστικά προβλήµατα, που επηρεάζουν
τους Ροµά, ως αποτέλεσµα της ύφεσης των παραδοσιακών επαγγελµάτων, της έλλειψης εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών προσόντων, των δυσκολιών στην εύρεση εργασίας και τις διακρίσεις. Στην Ουγγαρία, τα πιο δραστικά µέτρα για την απασχόληση των Ροµά στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να είναι τα προγράµµατα δηµοσίων έργων, οι επιδοτούµενοι µισθοί και η κατάρτιση. Σε
άλλες χώρες, οι ενήλικες Ροµά έχουν περιθωριοποιηθεί
από τις δοµές της τυπικής εκπαίδευσης και προσπορίζονται τα προς το ζην δρώντας στο περιθώριο της οικονοµίας. Η Ισπανία είναι η πιο δραστήρια χώρα όπου η πρόσβαση στην απασχόληση αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την κοινωνική ένταξη. Σε αυτό έχει συµβάλει κυρίως
το πανεθνικό πρόγραµµα ACCEDER.
γ) Συστηµατική απουσία της οµάδας από τον εκπαιδευτικό µηχανισµό.
Το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού (ειδικά σε µε-
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γαλύτερες ηλικίες) εξακολουθεί να είναι αναλφάβητο.
Ενώ φαίνεται ότι η σχολική διαρροή είναι ένα φαινόµενο
που παρουσιάζει προοδευτική µείωση από γενιά σε γενιά, παρά ταύτα η συµµετοχή τους στην εκπαίδευση δεν
παρουσιάζεται επαρκής για τη βελτίωση της επαγγελµατικής τους κατάσταση και τη δυνατότητα επαγγελµατικής κινητικότητας. Είναι απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο για την ένταξή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία και τη µείωση της σχολικής διαρροής όσο και
για την πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση µε όρους που ισχύουν και για άλλες ευάλωτες οµάδες του
πληθυσµού. Και τούτο διότι η φοίτηση επηρεάζεται αρνητικά σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η µετακίνηση, τα οικονοµικά προβλήµατα που οδηγούν στην παιδική εργασία, η απόσταση από το σχολείο, τα φαινόµενα
ρατσισµού στα σχολεία, η έλλειψη κατάλληλης και µόνιµης στέγης κ.λπ.. Ενώ στην πλειοψηφία των κρατών µελών οι Ροµά υστερούν από τους µη Ροµά συµπατριώτες
τους σε ποσοστά σχολικής φοίτησης και παρακολούθησης, πολλές χώρες έχουν καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες για να βελτιώσουν την πρόσβαση των Ροµά
στην εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια η Ισπανία επιδεικνύει αξιοσηµείωτη πρόοδο, καθώς το 70% των παιδιών
Ροµά πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο και 100% στο δηµοτικό σχολείο. Στη Φιλανδία και τη Γερµανία, τα παιδιά Ροµά είναι ενσωµατωµένα στο εκπαιδευτικό σύστηµα της
εκάστοτε χώρας. Στην Ουγγαρία, είναι υποχρεωτικό τα
παιδιά να πάνε στο νηπιαγωγείο τουλάχιστον ένα χρόνο
πριν ξεκινήσουν το σχολείο.
δ) Ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας.
Το ζήτηµα είναι άµεσα συνυφασµένα µε το κοινωνικοοικονοµικό προφίλ τους, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καθώς και µε το εκπαιδευτικό και γενικότερο
µορφωτικό τους επίπεδο µε αποτέλεσµα την επιβαρυµένη υγεία του πληθυσµού, το µικρό προσδόκιµο όριο ζωής
και την καταγραφή υψηλών ποσοστών παιδικής θνησιµότητας. Παρόλο που το προσδόκιµο ζωής των Ροµά είναι
τουλάχιστον δέκα χρόνια χαµηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσµού, έχουν γίνει ελάχιστες προσπάθειες
στην ΕΕ για βελτίωση της υγείας των Ροµά. Η κακή κατάσταση της υγείας είναι προϊόν της οικονοµικής ανέχειας, της µη ισορροπηµένης διατροφής και της έλλειψης συνθηκών υγιεινής, µαζί µε άλλους παράγοντες.
ε) Ελλειµµατική κατάσταση στο ζήτηµα των δικαιωµάτων.
Η θέση των Ροµά στην Ελλάδα, σε νοµοθετικό επίπεδο, είναι εγγυηµένη. Το βασικό θεσµικό και νοµοθετικό
πλαίσιο καλύπτει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των
Ροµά στη χώρα, σε όλους τους τοµείς. Εκείνο που φαίνεται όµως να συνιστά έλλειµµα κοινωνικών δικαιωµάτων και ελευθερίας είναι η πληµµελής εφαρµογή του
πλαισίου και η καταπάτηση των δικαιωµάτων έµµεσα λόγω της µη άσκησής τους. Ο διαρκής και καθολικός αποκλεισµός των Ροµά έχει δηµιουργήσει απόσταση µεταξύ
της θεσµικής κατοχύρωσης και της καθηµερινής πραγµατικότητας των Ροµά και έχει προκαλέσει κοινωνικό, αλλά και θεσµικό ρατσισµό.
Οι ανωτέρω συνθήκες είναι ορισµένες από τις βασικές
συνιστώσες του κοινωνικού και πολιτειακού πλαισίου
του αποκλεισµού, στο οποίο διαβιούν επί δεκαετίες οι
Ροµά στην Ελλάδα. Η πραγµατικότητα για ένα σηµαντικό τµήµα των Ελλήνων Ροµά, ακόµα και σήµερα µετά τις
εκάστοτε παρεµβάσεις, είναι µια εικόνα απόλυτης οικο-

νοµικής φτώχειας, αυξανόµενης περιθωριοποίησης, και
αποστασιοποίησης από τις κοινωνικοοικονοµικές διεργασίες της ελληνικής κοινωνίας. Η χώρα έχει εκπονήσει
Εθνικές Στρατηγικές για την Κοινωνική ένταξη της ως άνω ευάλωτης πληθυσµιακής οµάδας τόσο κατά τη χρονική περίοδο 2001-2008 όσο και εκ νέου, και µετά από απαίτηση της Ε.Ε., το 2011, καθώς και αντίστοιχες Περιφερειακές Στρατηγικές. Επίσης, το 2015 καταρτίστηκε
και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εθνικός µηχανισµός παρακολούθησης, αξιολόγησης και σχεδιασµού
πολιτικών ένταξης για τους Ροµά. Παρά ταύτα, η αποσπασµατικότητα των παρεµβάσεων και οι ελλιπείς πόροι
δεν έχουν επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Η
ανάγκη ενός κυβερνητικού φορέα υπέρ της κοινωνικής
ένταξης των Ροµά για την προώθηση ολοκληρωµένων
και αποτελεσµατικών πολιτικών και εποπτείας των παρεµβάσεων, καθιστά επιτακτική τη σύσταση µιας Ειδικής
Γραµµατείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά. Αυτή
η πράξη συνιστά µια διακήρυξη της πολιτικής βούλησης
της ελληνικής πολιτείας για τη σταδιακή αλλά πλήρη
κοινωνική και εργασιακή ένταξη των Ροµά.
Η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνική Ένταξη των
Ροµά, υπαγόµενη απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
θα έχει τη συνολική εποπτεία όλων των δράσεων και ζητηµάτων που αφορούν στους Ροµά, θα παρακολουθεί
την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική τους ένταξη, θα συνηγορεί υπέρ της ισότιµης και ενεργούς ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο και στις
δοµές της πολιτείας για την αποτελεσµατική συµµετοχή
τους στα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα
και θα συντονίζει τις ενέργειες των συναρµόδιων υπηρεσιών, είτε για την επίλυση επιµέρους ζητηµάτων είτε για
τη ανάληψη σε κεντρικό επίπεδο πρωτοβουλιών για την
εφαρµογή των προβλεποµένων στη νοµοθεσία και στην
Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη των Ροµά πολιτικών.
Η επίλυση των κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων των Ροµά απαιτεί ολοκληρωµένη προσέγγιση και
µία µακροπρόθεσµη, συντονισµένη λύση, που να περιλαµβάνει πολιτικές σχετικά µε τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγειονοµική περίθαλψη και την αγορά εργασίας.
Για το σκοπό αυτόν η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά θα λειτουργεί ως ο κατ’ εξοχήν
αρµόδιος φορέας, η παρέµβαση του οποίου θα είναι καθοριστική για όλες τις πολιτικές που αφορούν στους Ροµά, που αναπτύσσονται και εφαρµόζονται είτε από κεντρικές δηµόσιες υπηρεσίες είτε µε πρωτοβουλία τοπικών φορέων της Διοίκησης (π.χ. µετεγκατάσταση, λειτουργία σχολικών µονάδων, προγράµµατα ένταξης,
κ.α.). Συνεπώς, η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης
των Ροµά, µε συγκεκριµένη οργανωτική δοµή και καθορισµένα καθήκοντα, θα εµπεριέχει το Εθνικό Σηµείο Επαφής για τους Ροµά, θα είναι καθ' ύλην αρµόδια για τα
όλα τα ζητήµατα Ροµά και θα λειτουργεί αναπόσπαστα
για την εκπλήρωση των σχετικά επιδιωκόµενων σκοπών.
Άρθρο 43
Με την προτεινόµενη ρύθµιση συνιστάται Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά υπαγόµενη απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
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Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για
θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και καθορίζονται οι επιδιωκόµενοι σκοποί της.
Άρθρο 44
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζονται ζητήµατα διορισµού, προσόντων και αρµοδιοτήτων του Ειδικού Γραµµατέα Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά.
Άρθρο 45
Με την παρούσα ρύθµιση αποτυπώνεται η οργανωτική
διάρθρωση της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά.
Άρθρο 46
Με την προτεινόµενη διάταξη προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά.
Άρθρο 47
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζονται οι οργανικές
θέσεις της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης
των Ροµά και η διαδικασία στελέχωσής τους.
Άρθρο 48
Με την παρούσα διάταξη ρυθµίζονται θέµατα δαπανών
µισθοδοσίας και λειτουργικών αναγκών και γενικότερα
δηµόσιου λογιστικού στο πλαίσιο της λειτουργίας της
Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά.
Άρθρο 49
Με την προτεινόµενη διάταξη επιδιώκεται η σύσταση
και λειτουργία γνωµοδοτικού οργάνου µε στόχο τη συµβουλευτική και επιστηµονική υποστήριξη του έργου της
Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά.
Άρθρο 50
Με την παρούσα ρύθµιση προβλέπεται η κατάργηση
κάθε διάταξης αντίθετης µε όσα ρυθµίζονται περί Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά στον
παρόντα νόµο.
Άρθρο 51
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις
Η τροποποίηση των διατάξεων της ανάθεσης µελετών,
έργων και εργασιών αξιοποίησης και συντήρησης ακινήτων, κρίνεται αναγκαία προκειµένου να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση και απλοποίηση των διαδικασιών. Με τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αντιµετωπίζονται οι δυσκολίες κατάρτισης «συµφωνίας πλαίσιο» µεταξύ Φ.Κ.Α. και εταιριών, που ανήκουν στο
σύστηµα επιλογής της Ε.ΔΕΚ.Τ. - Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οφείλο-

νται στην έλλειψη ενδιαφέροντος από τις εταιρίες για
συµµετοχή σε διαγωνισµούς αξιοποίησης ακινήτων ή
πολλές φορές σε υπερβολικές και εκτός πραγµατικότητας οικονοµικές απαιτήσεις αυτών. Επιπλέον, δίνεται η
δυνατότητα αξιοποίησης των τεχνικών υπηρεσιών των
Φ.Κ.Α., όσων έχουν την απαραίτητη υποδοµή και βελτιώνονται οι συνθήκες ανταγωνισµού.
Από την ηµεροµηνία ισχύος των άρθρων 46, 48 και 49
του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και της τροποποίησης αυτών
µε το άρθρο 52 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), ουσιαστικά έχουν σταµατήσει οι ενέργειες αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας όλων των Φ.Κ.Α., δεδοµένου ότι κανένας φορέας µέχρι σήµερα δεν υλοποίησε τη Συµφωνία - Πλαίσιο µε την Ε.ΔΕΚ.Τ. – Α.Ε.Π.Ε.Υ., όπως προβλέπεται από το άρθρο 49 του ν. 3863/2010. Επιπλέον, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.»
µε την υπ’ αριθµ. 245/2014 απόφασή της, επιφυλάσσεται
ως προς την συµβατότητά του (άρθρου 49 του
ν. 3863/2010) µε τους κανόνες του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της νέας παραγράφου 7
του ν. 3586/2007 ορίζεται ότι πλέον για µελέτες, έργα
και εργασίες που δεν υπερβαίνουν τα όρια του πρόχειρου διαγωνισµού ανά περίπτωση, ήτοι ανά ανάθεση, έχει
τη δυνατότητα ο Φορέας να εκτελέσει το έργο µέσω της
οικείας τεχνικής υποδοµής και, σύµφωνα µε την διοικητική διαδικασία που προβλέπεται. Για έργα άνω των ορίων
του πρόχειρου διαγωνισµού δύναται ο Φορέας είτε να απευθυνθεί στην οικεία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
είτε να αναθέσει το έργο σε τρίτους κατόπιν ειδικής τεκµηρίωσης. Στην ίδια παράγραφο παρέχεται η δυνατότητα εκµίσθωσης ακινήτων των Φορέων (κατά οµάδες ή
µόνα) κατ’ εξαίρεση µε το προϊσχύσαν καθεστώς του
π.δ. 715/79. Στην παρούσα φάση της οικονοµικής κρίσης
ακίνητα των Φορέων δεν µπορούν να εκµισθωθούν, λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας του ισχύοντος νοµικού
πλαισίου. Έτσι υπάρχει ζηµία των Φορέων από τη µη είσπραξη των µισθωµάτων και τη συνεχιζόµενη φθορά. Ως
εκ τούτου θα πρέπει να θεσπιστεί γι’ αυτά µία κατ’ εξαίρεση πιο άµεση διαγωνιστική διαδικασία, που θα παρέχει
τα εχέγγυα της διαφάνειας, θα προστατεύει το δηµόσιο
συµφέρον, που πλήττεται από την απαξίωση της δηµόσιας περιουσίας και θα µπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιµότητα της επιχείρησης που θα ασκηθεί εντός του µισθίου.
Επιπρόσθετα, υφίστανται σηµαντικά ακίνητα (ξενοδοχεία κ.λπ.) ιδιοκτησίας Φ.Κ.Α. τα οποία παραµένουν κενά
επί σειρά ετών, υφιστάµενα φθορές που οδηγούν σε ολοένα µείωση της εµπορικής τους αξίας. Το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργεί ανασταλτικά για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων σε φορείς του δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, προς εκπλήρωση δηµόσιου ή κοινωφελούς σκοπού. Ακίνητα των Φορέων που παραµένουν
κενά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για στέγαση
δηµοσίων υπηρεσιών ή για παροχή ανθρωπιστικού ή κοινωφελούς έργου, µετά ή άνευ ανταλλάγµατος. Ως τέτοια έργα µπορούν να θεωρηθούν υπηρεσίες στέγασης
ευπαθών οµάδων, συµβουλευτικές υπηρεσίες σε κοινωνικά ή ψυχικά θέµατα, υπηρεσίες εξυπηρέτησης, υποστήριξης ή/και επικοινωνίας πολιτών κ.λπ.. Με τη διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 παρέχεται η
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δυνατότητα µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού µετά
από απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα να παραχωρείται η
χρήση τέτοιων ακινήτων προς εκπλήρωση των ανωτέρω
σκοπών. Έτσι εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον, µπορεί να παρέχεται κοινωφελές έργο και παράλληλα αποφεύγεται η φθορά και η απαξίωση των ακινήτων των φορέων. Παράλληλα µπορεί να δηµιουργούνται θέσεις εργασίας, να αναβαθµίζεται κάποια περιοχή και να µην
διαρρηγνύεται ο ιστός της πόλης και της κοινωνίας.
Με την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 παρέχεται η
δυνατότητα άµεσης διενέργειας διαγωνισµού για την
εκµίσθωση του ιστορικού ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ επί της
οδού Σταδίου, το οποίο παραµένει ανεκµετάλλευτο από
το 2011, µε πλήρη εξοπλισµό και επίπλωση.
Με την περίπτωση η΄ αποσυνδέεται το µίσθωµα των
εκµισθώσεων των Φ.Κ.Α. από ποσοστό 4,8% της αντικειµενικής αξίας που αποτελεί τροχοπέδη στην εκµίσθωση,
λόγω της µείωσης της εµπορικής αξίας των ακινήτων,
που πλέον είναι µικρότερη της αντικειµενικής. Εισάγεται
η διαδικασία της προηγούµενης εκτίµησης της µισθωτικής αξίας του ακινήτου από πιστοποιηµένο εκτιµητή, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στο σχετικό µητρώο του Υπουργείου Οικονοµικών κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4152/2013.
Με τις παραπάνω διατάξεις επιλύονται όλα τα παραπάνω ζητήµατα και εξασφαλίζονται οι συνθήκες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταργείται το Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (Ε.Κ.Α.Φ.) και διαλύονται τα εναποµείναντα Κεφάλαια Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)
Λιµένος και Ξηράς, τα οποία δεν έχουν λόγο ύπαρξης
µετά την απελευθέρωση του επαγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή µε την υποπαράγραφο ΙΑ.7 («Ρυθµίσεις για
το επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή, τις επιχειρήσεις
προσωρινής απασχόλησης, τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας για την εφαρµογή των νόµων 3919/2011
και 4038/2012») της παραγράφου ΙΑ του πρώτου άρθρου
του ν. 4093/2012 («Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 2016Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών»). Άλλωστε, έχει ήδη καταργηθεί και διαλυθεί σχεδόν το σύνολο των Κ.Α.Φ. Λιµένος και Ξηράς. Σήµερα βρίσκονται
σε λειτουργία µόλις τέσσερα (4) και κάποια βρίσκονται
σε αδράνεια, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν σωµατεία και
φορτοεκφορτωτές.
Επιπλέον, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη διανοµή των κεφαλαίων των Κ.Α.Φ. στους δικαιούχους, στη
µεταφορά των αδιάθετων χρηµατικών ποσών στο Ελληνικό Δηµόσιο, καθώς και της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτών και ορίζεται µεταβατικό διάστηµα µέχρι τις
31.12.2016, προκειµένου να διαλυθούν τα υφιστάµενα
Κ.Α.Φ. και να διανείµουν τα αποθεµατικά τους στους δικαιούχους.
Τέλος, παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση, ώστε,
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να ρυθµιστούν τα
διαδικαστικά θέµατα που ανακύπτουν, όπως η έκδοση
διαπιστωτικής πράξης µεταγραφής των ακινήτων, µετα-

φοράς των αποθεµατικών κεφαλαίων, εκκαθάρισης υποχρεώσεων, το κλείσιµο τραπεζικών λογαριασµών, καθώς
και τυχόν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
των ήδη καταργηθέντων ή καταργούµενων Κ.Α.Φ..
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 προβλέπεται στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί στις
υγειονοµικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισµένων, παράταση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για ένα εξάµηνο,
µε το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι συνταξιούχοι πριν από
τη λήξη του δικαιώµατος, µε την προϋπόθεση ότι για το
δικαίωµα αυτό είχαν κριθεί από την αρµόδια υγειονοµική
επιτροπή αναπηρίας, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Προβλέπεται, επίσης, ότι, εάν µετά τη γνωµάτευση των υγειονοµικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι
αυτοί οι ασφαλισµένοι είτε φέρουν µικρότερο ποσοστό
αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν είτε δεν φέρουν συντάξιµο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συµψηφισµού, µε µηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν
χορηγούµενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του. Κ.Ε.ΔΕ. Οι ως άνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για όλα τα επιδόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, όπως, ενδεικτικά, προνοιακά,
βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυµατικό απολύτου αναπηρίας,
καθώς και συντάξεις µε αιτία την αναπηρία, όπως, ενδεικτικά, συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όσων εµπίπτουν
στο παρόν άρθρο. δεδοµένης της ισχύος του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του, µέχρι τις 31.12.2016, η κάλυψη των δικαιούχων µε τις ως άνω παροχές δύναται, κατά συνέπεια, να εκτείνεται έως και τις 30.6.2017.
Τέλος, στο ν. 2643/1998 λήφθηκε µέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% που έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης. Για τις ανάγκες εφαρµογής του ανωτέρω νόµου συστήθηκε ad hoc επιτροπή ιατρών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε έργο το
χαρακτηρισµό της χρονιότητας ή µη των σωµατικών ή
πνευµατικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών, βάσει του
Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας,
των αιτούντων-προστατευοµένων του νόµου αυτού. Στη
βάση του πορίσµατος της επιτροπής καταρτίστηκε πίνακας που όριζε τις παθήσεις ή βλάβες που χαρακτηρίζονται ως χρόνιες και ταυτόχρονα περιορίζουν τις δυνατότητες του πάσχοντα για επαγγελµατική απασχόληση. Ο
πίνακας δεν έχει αναθεωρηθεί, διότι δεν προβλέπεται
διαδικασία αναθεώρησής του, ενώ παράλληλα υπάρχουν
αιτήµατα υπαγωγής στον πίνακα και άλλων ασθενειών.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 4 δίδεται η αρµοδιότητα στην Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή
να χαρακτηρίζει, αποκλειστικά για τις ανάγκες του
ν. 2643/1998, τις χρόνιες σωµατικές ή πνευµατικές ή ψυχικές παθήσεις ή βλάβες που ταυτόχρονα περιορίζουν
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τις δυνατότητες του πάσχοντα για επαγγελµατική απασχόληση, ως το πλέον αρµόδιο όργανο για το έργο αυτό. Αναθεώρηση αυτών προβλέπεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και µετά από γνώµη της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής. Στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που διενεργούνται µε βάση το ν. 2643/1998
λαµβάνονται υπόψη ως παθήσεις ή βλάβες χρόνιες και
ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισµένες δυνατότητες
για επαγγελµατική απασχόληση, οι παθήσεις ή βλάβες
που έχουν λάβει τον χαρακτηρισµό αυτόν έως την ηµεροµηνία έκδοσης των εν λόγω προκηρύξεων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 οµογενοποιούνται
οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος είσπραξης, µέσω
παρακράτησης, τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης
εποπτείας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και από το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.),
κατά τρόπο αντίστοιχο µε τα ισχύοντα για τις συντάξεις
που χορηγεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Άρθρο 52
Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εποπτευόµενων Φορέων
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 αφορούν στην έναρξη
λειτουργίας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α) του συστήµατος Επιτελικής Παρακολούθησης, (BI Intelligence
System) Αποτελεσµατικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας και Εποπτευόµενων Φορέων
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα διαχειρίζεται ενοποιηµένη πληροφορία σχετικά µε ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά της ανεργίας, της απασχόλησης, της ανασφάλιστης εργασίας, της απασχόλησης αλλοδαπώντων κοινωνικών διακρίσεων, της επαγγελµατικής κατάρτισης, των συνταξιούχων, των ασφαλισµένων, των
συντάξεων, οικονοµικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών φορέων και άλλα πεδία ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και β) του συστήµατος Ενιαίας Ψηφιακής
Εξυπηρέτησης Αιτηµάτων Πολιτών µε την ονοµασία
«ΑΠΛΟ», το οποίο θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες µιας
στάσης προς τους συναλλασσόµενους µε το Υπουργείο.
Σκοπός της λειτουργίας του συστήµατος Επιτελικής
Παρακολούθησης, (BI Intelligence System) Αποτελεσµατικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας και Εποπτευόµενων Φορέων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι να συµβάλει στον αποτελεσµατικό σχεδιασµό
και την καλύτερη παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας του Υπουργείου, ενώ του συστήµατος «ΑΠΛΟ»
είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων µε το Υπουργείο, µέσω της αναδιοργάνωσης διαδικασιών στη βάση της πλήρους αξιοποίησης των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Η απουσία ενοποιηµένης πληροφορίας αναφορικά µε

δεδοµένα που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν επιτρέπει τον ορθό σχεδιασµό
και την έγκαιρη υλοποίηση στοχευµένων πολιτικών προς
όφελος του δηµοσίου συµφέροντος. Η αξιοποίηση της
πληροφορίας που βρίσκεται κατακερµατισµένη σε διάφορους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου αλλά
και της πληροφορίας που τηρούν τρίτοι φορείς, δεν είναι
δυνατόν να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο µε τη συγκέντρωση των απαιτούµενων δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, σε µια ενιαία κωδικοποιηµένη βάση δεδοµένων
τηρώντας πάντα τους όρους και τις προϋποθέσεις που
τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία και την Αρχή Προστασίας δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων που θα τηρούνται
στη βάση, πάντα υπό όρους της αρµόδιας Αρχής, θα
συµβάλει στον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και την καλύτερη παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η ορθολογική και νόµιµη χρήση των δεδοµένων και για το λόγο αυτό οι πληροφορίες που θα συγκεντρώνονται θα κωδικοποιούνται µε τη χρήση κρυπτογραφικών συναρτήσεων κατακερµατισµού, ήδη από την αποστολή τους στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτσι ώστε να µην αποκαλύπτεται η
ταυτότητα του υποκειµένου. Επιπλέον, η πρόσβαση στα
δεδοµένα περιορίζεται και οριοθετείται από τις αρµοδιότητες των υπηρεσιακών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται από τον νόµο και άλλες κανονιστικές διατάξεις. Με τη λειτουργία
του συστήµατος Ενιαίας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτηµάτων Πολιτών µε την ονοµασία «ΑΠΛΟ», καθίσταται εφικτή η υλοποίηση εξωστρεφών υπηρεσιών εξυπηρέτησης µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της γραφειοκρατίας.
Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 2 εισάγεται τροποποίηση στην παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013
(Α΄ 88), κατόπιν σχετικών παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη 230 της 38ης 24.11.2015 Συνεδρίασης του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών
στο ΙVΤµήµα), προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια
της χρηµατοδότησης των Κλάδων ΛΑΕΚ και «Λογαριασµός Κοινωνικής Πολιτικής».
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται η σύσταση Τοπικών Τµηµάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Οικονοµικών, χωρίς σύσταση νέων οργανικών θέσεων. Τα Τµήµατα αυτά θα στελεχώνονται µε µετακίνηση
προσωπικού του ΣΕΠΕ ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων φορέων εποπτείας του Υπουργείου που θα κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
H ρύθµιση της παραγράφου 4 κρίνεται αναγκαία για
την συγκρότηση του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), που λειτουργεί στο
πλαίσιο του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας, διότι δεν

17
έχει εφαρµοσθεί η διάταξη του άρθρου 8 του
ν. 3996/2011 που αφορά στην σύσταση θέσεων Γενικών
Επιθεωρητών στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.).
Επειδή σε πολλές περιφερειακές υπηρεσίες του
Ο.Α.Ε.Δ., µετά τις τελευταίες ρυθµίσεις βαθµολογικής
κατάταξης µε το ν. 4024/2011 και µε το ν. 4369/2016, καθίσταται προβληµατική η συγκρότηση των αναφερόµενων επιτροπών, λόγω έλλειψης προσωπικού µε βαθµό
Α΄, επιβάλλεται η προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση της
παρ. 5, µε την οποία τροποποιείται η σχετική διάταξη. Επιπλέον, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ.1 του
άρθρου 10 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την παρ. 20 του άρθρου 31 του
ν. 2956/2001 (Α΄ 258), στις Δευτεροβάθµιες Επιτροπές
του άρθρου 10 του ν. 2643/1998 συµµετέχει ένας ανώτατος αξιωµατικός του Στρατού Ξηράς, εφόσον συζητούνται θέµατα αναπήρων και θυµάτων πολέµου, αναπήρων
πολέµου αµάχου πληθυσµού, αναπήρων και θυµάτων ειρηνικής περιόδου, αντιστασιακών ως και των τέκνων όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών. Το γεγονός ότι
ο εκπρόσωπος από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δεν εξειδικεύεται, έχει αποδειχθεί ότι δηµιουργεί προβλήµατα στην απρόσκοπτη συγκρότηση των συγκεκριµένων Επιτροπών, δεδοµένου ότι, βάσει των προβλεπόµενων, οι
εκπρόσωποι θα πρέπει να επιλεχθούν από υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που δεν έχουν σχέση µε το
αντικείµενο, πρόβληµα το οποίο επιλύεται µε τις ρυθµίσεις της παραγρλαφου 6.
Σε περιοχές που δεν υφίσταται υπηρεσία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), και
στις οποίες δεν έχουν συναφθεί σχετικές συµφωνίες περί ανάθεσης υπηρεσιών του Οργανισµού αυτού σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1416/1984, όπως ισχύει σήµερα, καθώς και της υπ’ αριθµ.191121/10.6.1997 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθίσταται δυσχερής
η εξυπηρέτηση πολιτών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις υποχρεούνται να µεταβούν σε αποµακρυσµένες περιοχές, µε προφανείς δυσµενείς επιπτώσεις και οικονοµική επιβάρυνση. Λόγω δε της µετεξέλιξης ορισµένων
Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης, κατέστη αδύνατη η εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του ΟΑΕΔ από τα τελευταία, διότι αυτά
δεν αποτελούν οργανική µονάδα, όπως απαιτούνταν από την οικεία νοµοθεσία. Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι µέσω προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΔ µπορούν να λειτουργούν και πάλι ορισµένες διοικητικές λειτουργίες του ΟΑΕΔ σε περιοχές που
λειτουργούν Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφαρµοζοµένης αναλόγως της οικείας νοµοθεσίας.
Η προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 8 είναι σε
συµµόρφωση προς την υπ’ αριθµ. 2725/2014 αµετάκλητη
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάµει της οποίας έγιναν δεκτές αγωγές υπαλλήλων που απασχολούνταν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα πλαίσια προγράµµατος του Ο.Α.Ε.Δ για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας
(STAGE) σε υπηρεσίες του Δηµοσίου και ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα. Η εν λόγω απόφαση υποχρεώνει το ΙΚΑΕΤΑΜ να αποδεχθεί τις υπηρεσίες των εναγουσών και
να τις απασχολήσει µε σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σε κενές

οργανικές θέσεις αορίστου χρόνου και εάν δεν υπάρχουν, να συστήσει προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση
αυτών που τις κατέχουν. δεδοµένου ότι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των ιδιοτήτων των εναγουσών, µε την
προκείµενη διάταξη προβλέπεται η σύσταση δύο προσωποπαγών θέσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως εξής:
• Μία (1) προσωποπαγής θέση κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού για τη Θεοδώρα Δρούλια.
• Μία (1) προσωποπαγής θέση κατηγορίας δε Διοικητικών Γραµµατέων για τη Σταυρούλα Κοντογιάννη.
Προβλέπεται, περαιτέρω, ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το χρονικό σηµείο
σύστασης των ανωτέρω θέσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 53
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων Εθνικού
Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
ως καθολικού διαδόχου των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
Με την προτεινόµενη διάταξη επιδιώκεται η ρύθµιση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις οποίες
οφείλει, όντας καθολικός διάδοχος των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η διαδικασία που ορίζεται στην διάταξη θα συµβάλλει στην όσο το δυνατόν συντοµότερη αποπληρωµή των οφειλοµένων προς φαρµακεία, ασθενείς, ιατρούς και λοιπούς παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για
τα πριν τις 31.12.2012 έτη µε την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά και κατατεθούν από
τους ενδιαφερόµενους τα οριζόµενα δικαιολογητικά.
Μέσω της έκπτωσης και της διαδικασίας του πρόχειρου
λογιστικού ελέγχου θα µπορέσουν οι ενδιαφερόµενοι να
αποζηµιωθούν τάχιστα για τα νόµιµα σε αυτούς οφειλόµενα ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει και η διαδικασία
σταδιακού εξορθολογισµού των οφειλών του Εθνικού
Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Άρθρο 54
Προσαρµογή ορίων ηλικίας επιδότησης ασφαλιστικής
εισφοράς ανέργων
Λόγω της µεταβολής του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (ν. 4336/2015, Α΄ 94), κρίνεται αναγκαία η προσαρµογή της νοµοθεσίας, εν προκειµένω των διατάξεων των
παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010
(Α΄115), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και από το άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΙΑ.6, περίπτωση 3 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).
Με την προτεινόµενη διάταξη όπου στον άνω νόµο αναφέρεται ως πλαίσιο ηλικίας το «55 έως 64 ετών», αυτό
ευλόγως αλλάζει σε «55 έως 67 ετών».
Άρθρο 55
Κοινόχρηστοι χώροι οικισµών τέως ΟΕΚ
Με την πρώτη παράγραφο του προτεινόµενου άρθρου
ορίζεται ότι στις περιπτώσεις παιδικών χαρών που κατασκευάστηκαν νόµιµα εντός Ο.Τ. οικισµών του τ. ΟΕΚ,
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αλλά που δεν είναι δυνατόν οι χώροι όπου βρίσκονται
αυτές οι παιδικές χαρές να παραχωρηθούν κατά κυριότητα στους οικείους κάθε φορά Δήµους, χωρίς να θίγεται η νοµιµότητα της σύστασης των καθέτων ιδιοκτησιών
στα ως άνω Ο.Τ. (λόγω έλλειψης ικανού υπολοίπου συντελεστή δόµησης), η αρµοδιότητα για τη λειτουργία και
τη συντήρηση των εν λόγω παιδικών χαρών ανατίθεται
στους οικείους κάθε φορά Δήµους.
Με δεύτερη παράγραφο του προτεινόµενου άρθρου ορίζεται ότι οι δηµόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι που περιβάλλουν ή περικλείονται στους οικισµούς του τ. ΟΕΚ/ΟΑΕΔ και που δεν ανήκουν στους οικείους κάθε φορά Δήµους, παραχωρούνται αυτοδικαίως κατά κυριότητα
στους ανωτέρω Δήµους. Με τη ρύθµιση αυτή επιδιώκεται η άρση της αντίφασης, η οποία υπάρχει µεταξύ της
Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (άρθρο 28 του ν. 1337/1983,
αλλά και άρθρο 415 του Κώδικα βασικής πολεοδοµικής
νοµοθεσίας/ΦΕΚ Δ΄580/27.7.1999) και του Κανονισµού
σχέσεων των συνιδιοκτητών των οικισµών του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (Β΄ 441) και η οποία έχει δηµιουργήσει και εξακολουθεί να δηµιουργεί πλήθος προβληµάτων κατά τη σύνταξη συστάσεων οριζοντίων ιδιοκτησιών στους οικισµούς του ως άνω καταργηθέντος
Οργανισµού.
Άρθρο 56
Απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας
για την επιδότηση ξενοδοχοϋπαλλήλων
Με την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 1545/1985 επιδιώκεται καταρχάς η απλούστευση της
διοικητικής διαδικασίας που ακολουθείται µέχρι σήµερα
για την επιδότηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση εργαζοµένων και κατά την περίοδο περιορισµού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, αλλά και ο
περιορισµός των διοικητικών βαρών και του γραφειοκρατικού κόστους των εµπλεκόµενων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ
(ΚΠΑ2, Διεύθυνση Απασχόλησης) αλλά και των υπόλοιπων αρµόδιων υπηρεσιών της Δηµόσιας Διοίκησης (Διεύθυνση Απασχόλησης Υπουργείου Εργασίας, Υπουργείο Οικονοµικών, Εθνικό Τυπογραφείο).
Σύµφωνα µε την ισχύουσα διάταξη καταρτίζεται υπουργική απόφαση, κατόπιν διατύπωσης γνώµης του
ΟΑΕΔ, µε την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το ποσό της επιδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειµερινή περίοδο. Το χρονικό διάστηµα που επιχορηγούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους 4 µήνες και ισχύει για το διάστηµα από 1ης Νοεµβρίου έως 28η ή 29η Φεβρουαρίου.
Πέραν της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, στο νόµο
προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης και εν
προκειµένου κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών (λόγω αναλογικής
εφαρµογής διατάξεων του δηµόσιου λογιστικού) για την
καταβολή της εν λόγω επιχορήγησης σε κάθε µία δικαιούχο ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Επιπλέον, µε την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
8 του ν. 1545/1985 επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαδι-

κασιών για την καταβολή της επιχορήγησης στις δικαιούµενες επιχειρήσεις, οι οποίες θα µπορούν στο εξής να
εισπράττουν σε συντοµότερο χρόνο τα επιχορηγούµενα
ποσά, δεδοµένου ότι για την καταβολή της δεν απαιτείται – µετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση και καταβολή της επιχορήγησης σε κάθε επιχείρηση.
Άρθρο 57
Βελτίωση των µεθόδων ένταξης των ανέργων
στην αγορά εργασίας
Το ζήτηµα της τροποποίησης του άρθρρου 30 του
ν. 4144/13 προέκυψε όταν το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο
ΟΑΕΔ έγιναν αποδέκτες πολλών καταγγελιών και διαµαρτυριών µε κεντρική έννοια την αδικία που συντελείται σε βάρος ανέργων, επιδοτούµενων και µη, οι οποίοι,
για τη βελτίωση της απασχολησιµότητάς τους, µετέχουν
σε κύκλους σπουδών σε δηµόσια ΙΕΚ, αλλά είτε διαγράφονται από τις λίστες των ανέργων, είτε διακόπτεται το
επίδοµα ανεργίας τους και δεν προσµετράται ο χρόνος
φοίτησης στον χρόνο ανεργίας. Και, ναι µεν ο ΟΑΕΔ, µε
πρόσφατες απόφαση του ΔΣ του (από 14.6.2016) και εγκύκλιό του (56716/11.7.2016, ΑΔΑ: 72ΝΛ4691Ω2-9Δ2)
βελτίωσε το πλαίσιο αντιµετώπισης χιλιάδων ανέργων,
δεν µπορούσε όµως να κινηθεί πέραν του νοµικού πλαισίου των διατάξεων που εισηγούµαστε την τροποποίησή
τους.
Η παράγραφος 1 δεν τροποποιείται στην ουσία της, ωστόσο για λόγους συστηµατικούς επαναλαµβάνεται η
αυτή διάταξη, αυτούσια, στο προτεινόµενο νέο κείµενο
του νόµου.
Με τις παραγράφους 2 και 3 του προτεινόµενου άρθρου, επιδιώκεται λοιπόν, η βελτίωση των ρυθµίσεων του
άρθρου 30 του ν. 4144/2013, ενόψει της αποτελεσµατικότερης ένταξης ή και επανένταξης των ανέργων στην
αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, στην παρ. 4 του ν. 4144/2013, όπως αυτό
αντικαθίσταται µε το προτεινόµενο άρθρο, ορίζεται η κατάργηση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 1545/1985 (Α΄91). Η κατάργηση αυτή είναι επιβεβληµένη, γιατί, η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 3 του ν. 1545/1985, µετά την κατάργησή της, ως
προς το δεύτερο σκέλος αυτής, όπου γινόταν αναφορά
σε όσους εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος χωρίς εργασιακή
σχέση, αποτελεί ανενεργό νόµο, καθότι µε το άρθρο 3
παρ. 1 του ν. 2335/1995 (Α΄185), στην ασφάλιση του Οργανισµού
Απασχόλησης
Εργατικού
Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) και για όλους τους κλάδους αυτού, υπήχθησαν όλοι οι µαθητευόµενοι επαγγελµατικών σχολών. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι, µε τη διάταξη του άρθρου 3
παρ. 1 του ν. 2335/1995, στην ασφάλιση ανεργίας του
Ο.Α.Ε.Δ. υπήχθησαν και όσοι µαθητευόµενοι επαγγελµατικών σχολών δεν είχαν µέχρι τότε (6.9.1995) υπαχθεί, υποδηλώνει ότι η αληθινή βούληση του νοµοθέτη
ήταν να υπαγάγει στην ασφάλιση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

19
όλους τους µαθητευόµενους των επαγγελµατικών σχολών. Ως προς το µέρος δηλαδή που η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 1545/1985 κατελάµβανε τους «µαθητευόµενους των επαγγελµατικών σχολών» αυτή ήταν ήδη καταργηµένη από 6.9.1995, ίσχυε όµως µέχρι τις 18.4.2013 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
ν. 4144/2013) µόνον ως προς το µέρος που κατελάµβανε
«όσους εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος χωρίς εργασιακή σχέση». Στην εισηγητική έκθεση του άρθρου 30 του
ν. 4144/2013 και ειδικότερα στο σηµείο που αφορά την
αντικατάσταση της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 1545/1985 αναφέρεται ότι µε την αντικατάσταση αυτή «παύουν να εξαιρούνται από την κατηγορία των δικαιουµένων τακτικής επιδότησης ανεργίας
όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελµατικού
εκπαιδευτικού προγράµµατος χωρίς εργασιακή σχέση».
Αυτή είναι, κατά τη γνώµη µας, η αληθινή βούληση (ratio)
του νοµοθέτη και όχι η επαναφορά σε ισχύ µιας ήδη καταργηµένης (ως εκ της θέσπισης του άρθρου 3 παρ. 1
του ν. 2335/1995) διάταξης [«δεν θεωρούνται άνεργοι …
οι µαθητευόµενοι των επαγγελµατικών σχολών]. Εξάλλου, εάν η βούληση του νοµοθέτη ήταν το να επαναφέρει σε ισχύ την ως άνω καταργηµένη διάταξη, θα είχε
µεριµνήσει να διευκρινίσει στην εισηγητική έκθεση τους
λόγους, για τους οποίους οι µαθητευόµενοι των επαγγελµατικών σχολών, ενώ από τις 6.9.1995 ασφαλίζονται
κατά του κινδύνου της ανεργίας, από τις 18.4.2013, µε
την τυπική αναβίωση του πρώτου µέρους της διάταξης
του άρθρου 3 παρ. 2 περίπρωση γ΄ του ν. 1545/1985, θα
πρέπει να αποκλειστούν από την τακτική επιδότηση ανεργίας.
Τέλος, στην παράγραφο 5 του ν. 4144/2013, όπως αυτό αντικαθίσταται µε το προτεινόµενο άρθρο, διευρύνεται η νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτσι ώστε ο Υπουργός, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., να µπορεί να καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όχι µόνο των µη
επιδοτουµένων ανέργων, αλλά όλων γενικά των ανέργων που εγγράφονται στα µητρώα του Οργανισµού.
Άρθρο 58
Μεταβατική διάταξη
Σε συνέχεια των ρυθµίσεων του προηγουµένου άρθρου και σε συνέπεια προς το πνεύµα που αυτές εισάγουν, εισάγεται µεταβατική διάταξη υπέρ των ανέργων,
εγγεγραµµένων στα µητρώα του ΟΑΕΔ, που τυχόν συµµετείχαν σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και δίχως την παρούσα µεταβατική διάταξη
θα κινδύνευαν ακουσίως να υποστούν οικονοµικές και
άλλες συνέπειες από το προηγούµενο (ισχύον) νοµικό
πλαίσιο.
Άρθρο 59
Ερµηνευτική διάταξη της παρ. 4 άρθρου 67
του ν. 3518/2006 (Α΄272)
Με τη διάταξη της παρ. 4 άρθρου 67 του ν. 3518/2006,
η βούληση του νοµοθέτη ήταν να καθιερώσει µεταξύ των
προσωρινών αναπληρωτών και των ωροµισθίων της παρ.
2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995, όπως ισχύει, ίση µεταχείριση, όσον αφορά το καθεστώς της πρόσληψής τους

από τον ΟΑΕΔ. Πλην όµως, η βούληση αυτή του νοµοθέτη ουδέποτε εκπληρώθηκε, καθόσον αφορά την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών. Τούτο προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ η νοµοθεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
προβλέπει συγκεκριµένο νοµικό καθεστώς για τους ωροµίσθιους (άρθρο 3 του ν. 2336/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 2643/1998 και ισχύει),
δεν προβλέπει κανένα νοµικό καθεστώς για τους προσωρινούς αναπληρωτές, ώστε, δυνάµει αυτού, να µπορέσει
να εκδοθεί κανονιστική πράξη για την πρόσληψή τους.
Με την παρούσα διάταξη, ερµηνεύεται ότι το νοµικό
καθεστώς των προσωρινών αναπληρωτών είναι ανάλογο
µε εκείνο των ωροµισθίων του άρθρου 3 του
ν. 2336/1995, ώστε δυνάµει αυτού του νοµικού καθεστώτος να καταστεί δυνατή η έκδοση της προβλεπόµενης
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 67
του ν. 3518/2006 υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 60
Ρυθµίσεις προσωπικού Ο.Α.Ε.Δ.
Με το προτεινόµενο άρθρο και τις µεταβολές που αυτό επιφέρει σε ορισµένες από τις διατάξεις του άρθρου
68 του ν. 3996/2011 (Α΄170), επιδιώκεται η πλήρης αντιστοίχιση της παρεχοµένης από τον ΟΑΕΔ εκπαίδευσης
µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ταυτόχρονα δε και
η αναβάθµισή της.
Η ανάγκη για τη θέσπιση του προτεινόµενου άρθρου
προέκυψε από το γεγονός ότι ένα µέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Εµπειροτεχνιτών, το οποίο, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 4325/2015, επανήλθε στην υπηρεσία από τη διαθεσιµότητα που είχε τεθεί, αποδεικνύεται πλεονάζον, καθώς
πολλές από τις ειδικότητες που κατέχει (κοπτικής – ραπτικής, γαζώτριας, µοντελίστ, σχεδιάστριας ενδυµάτων,
αγιογράφου, ζωγράφου, ελαιοχρωµατιστή) βρίσκονται
σε αναντιστοιχία µε την εκπαιδευτική πολιτική του ΟΑΕΔ. Για την αναβάθµιση της παρεχοµένης εκπαίδευσης
και την αντιστοίχιση της µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ο ΟΑΕΔ διαβουλεύεται κάθε έτος µε τις τοπικές
κοινωνίες, τα Επιµελητήρια, τους επαγγελµατικούς φορείς και γενικότερα µε τους κοινωνικούς εταίρους, για
την ανάδειξη των ειδικοτήτων που θα υλοποιήσει. Από
τη διαβούλευση αυτή συνάγεται ότι δεν υπάρχει ζήτηση
των ως άνω ειδικοτήτων ούτε εκδηλώνεται αντίστοιχο
ενδιαφέρον για τις εν λόγω ειδικότητες από τους µαθητές των σχολών Μαθητείας.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία και ανάπτυξη
των φορέων της και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η δηµιουργία ενός ευνοϊκού και σταθερού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την ανάπτυξη του τοµέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και θα ενθαρρύνει τη συµµετοχή
όσων πολιτών το επιθυµούν σε οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται µε σεβασµό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται µε δηµοκρατία,
ισότητα και αλληλεγγύη µεταξύ των συµµετεχόντων ως
παραγωγών ή και καταναλωτών του πλούτου και των τοπικών κοινωνιών.
2. Ειδικότερα, ο παρών νόµος στοχεύει:
α. Στη διάχυση του παραδείγµατος της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας σε όλους τους δυνατούς τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
β. Στη στήριξη και την ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρηµάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, ώστε να συµβάλλουν στην
προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και στη διαµόρφωση δίκαιων παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων.
γ. Στον καθορισµό και την ανάδειξη της συλλογικής
και της κοινωνικής ωφέλειας, µέσω της κάλυψης κοινωνικών αναγκών, ως συστατικά στοιχεία της Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
3. Με τον παρόντα νόµο ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας και διοικητικής εποπτείας
του τοµέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας,
στις δραστηριότητες που αυτός µπορεί να αναπτύξει,
στη σύσταση και λειτουργία των φορέων του.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν ακόλουθοι ορισµοί:
1. Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία» ορίζεται
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. «Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας»
είναι τα νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων τα οποία:
Α. Δραστηριοποιούνται σε τοµείς της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονοµίας.
Β. Εφαρµόζουν δηµοκρατικό σύστηµα λήψης αποφά-

σεων, σύµφωνα µε την αρχή «ένα µέλος µία ψήφος».
Γ. δεν αποδίδουν προτεραιότητα στη µεγιστοποίηση
και την ατοµική ιδιοποίηση του κέρδους τους και εφαρµόζουν περιορισµούς στη διανοµή κερδών, επανεπενδύοντας σηµαντικό µέρος τους σε δραστηριότητες που
προάγουν τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια.
Δ. Προάγουν την αρχή «ίση αµοιβή για ισόχρονη εργασία», µεριµνούν για τη σύγκληση στην αµοιβή της εργασίας, εφαρµόζοντας σύστηµα αµοιβών για τους συµµετέχοντες, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός µισθός
δεν µπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές
τον κατώτατο, εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά τα
2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και σε οποιασδήποτε µορφής σύµπραξη δύο ή περισσότερων νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων.
Ε. Αποβλέπουν στην οριζόντια και ισότιµη µεταξύ τους
δικτύωση, µέ σω της δηµιουργίας δικτύων και συστάδων,
µε σκοπό την ενδυνάµωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους και τη µεγιστοποίηση της παραγόµενης κοινωνικής ωφέλειας.
3. Ως «συλλογική ωφέλεια» ορίζεται η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των µελών του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, µέσα από τη διαµόρφωση ισότιµων σχέσεων παραγωγής, τη δηµιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συµφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής.
4. Ως «κοινωνική ωφέλεια» ορίζεται η εξυπηρέτηση
κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα µε
την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτοµίας, µέσα από
δραστηριότητες «βιώσιµης ανάπτυξης» ή παροχής «κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συµφέροντος» ή ένταξης
ευάλωτων ή ειδικών οµάδων.
5. Ως «κοινωνική καινοτοµία» ορίζεται η παραγωγή
προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, τη συµφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρµόνιση
προσφοράς και ζήτησης και τη διαµόρφωση νέου τύπου
κοινωνικών σχέσεων βασιζοµένων στη συλλογικότητα
και στην ισοτιµία και όχι στον ανταγωνισµό και βασίζονται στην ενεργοποίηση κοινωνικών δυνάµεων τόσο του
κόσµου της εργασίας κατά τη διαδικασία παραγωγής, όσο και της υπόλοιπης κοινωνίας που δέχεται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κατά τη διαδικασία της κατανάλωσής τους.
6. Ως «βιώσιµη ανάπτυξη» ορίζονται οι οικονοµικές
δραστηριότητες, εµπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και
οικονοµική ισότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων,
προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισµική συµφιλίωση,
δίνοντας έµφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών. Ενδεικτικά, η βιώσιµη ανάπτυξη περιλαµβάνει
δραστηριότητες, όπως:
α. Η προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
β. Η αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει
έµφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούµενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών.
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γ. Η τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόµενη γεωργία
ή κτηνοτροφία, που συµβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εµπορικών σχέσεων µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιµότητα σε είδη πρώτης
ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονοµικά οµάδων
του πληθυσµού, µέσα από την απευθείας διάθεσή τους.
δ. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εµπόριο, µε όλες τις δυνατές εναλλακτικές µορφές ανταλλαγής. Ως δίκαιο και
αλληλέγγυο εµπόριο ορίζεται η βασισµένη στο διάλογο,
τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασµό εµπορική σύµπραξη, που επιδιώκει µεγαλύτερη ισοτιµία στο διεθνές και
εγχώριο εµπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιµη ανάπτυξη,
προσφέροντας καλύτερους όρους εµπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώµατα των περιθωριοποιηµένων παραγωγών και εργαζοµένων. Παράλληλα, αναπτύσσει συνολικές αλυσίδες αξίας, από τον παραγωγό έως και τον καταναλωτή των προϊόντων, όχι µε στόχο
τη συσσώρευση κέρδους, αλλά τη δηµιουργία εναλλακτικών εµπορικών σχέσεων για την ποιοτική κάλυψη των
ανθρώπινων αναγκών, στη βάση της αµοιβαιότητας, της
συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Οι οργανώσεις του
δίκαιου και αλληλέγγυου εµπορίου έχουν ως κεντρική
δραστηριότητα την ανάπτυξη των ως άνω δραστηριοτήτων. Με την υποστήριξη των καταναλωτών, οι οργανώσεις αυτές εµπλέκονται ενεργά στην υποστήριξη των
παραγωγών, την ευαισθητοποίηση του κοινού και σε εκστρατείες για την αλλαγή των κανόνων και των πρακτικών του συµβατικού διεθνούς εµπορίου.
ε. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές σε
µικρή κλίµακα και η ανάπτυξη τεχνολογίας που µειώνει
την κατανάλωση ενέργειας.
στ. Η µείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριµµάτων σε τοπικό επίπεδο, µε συµµετοχή των πολιτών,
µέσα από την επαναχρησιµοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή µέσα από τον επανασχεδιασµό
του τρόπου παραγωγής και διανοµής των προϊόντων.
ζ. Η κατασκευή και συντήρηση βασικών υποδοµών, όπως µεταφορές, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας
σε δηµοκρατική συνεργασία µε τις τοπικές κοινωνίες.
η. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και µεταφορά τεχνογνωσίας.
θ. Ο εναλλακτικός, θεµατικός και ήπιος τουρισµός.
ι. Ο σχεδιασµός και η διάθεση καινοτόµων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, βασισµένων
στο ελεύθερο λογισµικό, και κάθε άλλη µορφή τεχνολογίας που προωθεί την οµότιµη και βασισµένη στα κοινά
παραγωγή.
ια. Η παραγωγή, µεταποίηση, προώθηση, διατήρηση
και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών και επαγγελµάτων, καθώς και της παραγωγικής ή πολιτιστικής
κληρονοµιάς κάθε τόπου.
ιβ. Η παραγωγή και διάχυση προώθηση πολιτισµικής
δηµιουργίας, που είναι αποκλεισµένη από τα δίκτυα της
αγοράς.
ιγ. Η περιβαλλοντική αναβάθµιση των οικισµών και του
κτιριακού αποθέµατος.
ιδ.Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας µε κοινωνικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια.
7. Ως «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συµφέροντος»
ορίζονται οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιµες σε όλους,
προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική
προστασία σε οµάδες όπως ηλικιωµένοι, βρέφη, παιδιά,
άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαµβά-

νουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική στέγαση,
την κοινωνική σίτιση, την παιδική φροντίδα, τη µακροχρόνια φροντίδα και τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής,
χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.
8. Ως «κοινωνική ένταξη» ορίζεται η διαδικασία βελτίωσης των όρων και των προϋποθέσεων για τη συµµετοχή ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες και τις ειδικές
οµάδες στην κοινωνική και οικονοµική ζωή, κυρίως µέσω
της προώθησής τους σε θέσεις εργασίας µε αξιοπρεπείς
συνθήκες.
9. Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι οµάδες εκείνες του
πληθυσµού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή εµποδίζεται από σωµατικά και ψυχικά αίτια ή
λόγω παραβατικής συµπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν:
α) τα άτοµα µε αναπηρία οποιασδήποτε µορφής (σωµατική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή),
β) τα άτοµα µε προβλήµατα εξάρτησης από ουσίες ή
τα απεξαρτηµένα άτοµα,
γ)οι ανήλικοι µε παραβατική συµπεριφορά, οι φυλακισµένοι/ες και αποφυλακισµένοι/ες.
Ως «ειδικές» ορίζονται οι οµάδες εκείνες του πληθυσµού οι οποίες βρίσκονται σε µειονεκτική θέση ως προς
την οµαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν:
α) τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας,
β)τα θύµατα παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων,
γ) οι άστεγοι,
δ) τα άτοµα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή και
ακραίας φτώχειας,
ε) οι οικονοµικοί µετανάστες,
στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεµεί η εξέταση του αιτήµατος χορήγησης ασύλου,
ζ) οι αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών,
η) τα άτοµα µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες,
θ) οι µακροχρόνια άνεργοι άνω των πενήντα ετών.
10. 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. Ως «Εργαλείο Μέτρησης
Κοινωνικού Αντικτύπου» ορίζεται το µοντέλο παρακολούθησης του κοινωνικού αντικτύπου, που ο κάθε φορέας οφείλει να συµπληρώνει ετησίως, µε σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του και την ενδυνάµωση των δραστηριοτήτων του. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται τα τεχνικά ζητήµατα και οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του.
11. Το Τµήµα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, (εφεξής «τµήµα µητρώου») του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) είναι η αρµόδια διοικητική
αρχή για τον έλεγχο νοµιµότητας κατά τη σύσταση των
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων, για την εποπτεία και τον έλεγχο νοµιµότητας αυτών και των υποχρεωτικώς καταχωριστέων στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεών τους κατά τη λειτουργία τους, καθώς και για την απόδοση της ιδιότητας του
Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας σε υφιστάµενα νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.
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12. Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, (εφεξής «µητρώο») είναι η βάση δεδοµένων που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή και υπάγεται
στο τµήµα µητρώου της παραγράφου 11, στην οποία εγγράφονται τα νοµικά πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων
που αποκτούν την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Όπου στο ν.1667/1986 (Α΄
196) αναφέρεται καταχώριση στο «Μητρώο Συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου» ή «στο Μητρώο της παραγράφου 3 του άρθρου 1» θεωρείται το µητρώο του προηγούµενου εδαφίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 3
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
1. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι
Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
12 του ν. 2716/1999 (Α΄96), και συµπληρωµατικά από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και του ν. 1667/1986 και
του άρθρου 12 του ν. 3842/2010 (Α΄58), καθώς και οι Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων που θεσπίζονται µε τον παρόντα νόµο, θεωρούνται αυτοδικαίως από τη σύστασή τους
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου από την
εγγραφή τους στο Μητρώο. «Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας» µπορεί να θεωρηθούν και οι αγροτικοί συνεταιρισµοί του ν. 4384/2016 (Α΄78), οι αστικοί συνεταιρισµοί του ν. 1667/1986, οι ενώσεις προσώπων των άρθρων 78 επ. του Α.Κ., οι Αστικές Εταιρίες των
άρθρων 741 επ. του Α.Κ., καθώς επίσης και οποιαδήποτε
άλλο πολυµελές νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Το καταστατικό τους εξειδικεύει τις απαιτούµενες
προβλέψεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 2
του παρόντος, καθώς και -κατά περίπτωση- µία ή περισσότερες εκ των προβλέψεων των παραγράφων 6, 7 ή και
8 του ιδίου άρθρου.
β. Η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, που αποφέρει η
οικονοµική δραστηριότητά του, αποδεικνύονται ετησίως
µέσω της χρήσης του «Εργαλείου Μέτρησης Κοινωνικού
Αντικτύπου», της παραγράφου 10 του άρθρου 2.
γ. Tο καταστατικό τους προβλέπει την ετήσια διάθεση
των κερδών για τους εξής σκοπούς:
αα. ποσοστό τουλάχιστον 5% για το σχηµατισµό αποθεµατικού,
ββ. ποσοστό έως 35% στους εργαζόµενους του Φορέα, εκτός κι αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση
του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου
δδ΄,
γγ. ποσοστό κατ' ελάχιστον 10% και κατά µέγιστον
30% σε δράσεις κοινωνικής ωφέλειας, όπως ορίζονται
στον παρόντα νόµο και εξειδικεύονται στους καταστατικούς σκοπούς του,
δδ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δυνατότητας.
δ. Τα µέλη που δεν είναι εργαζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα στη διανοµή των κερδών. Από την πρόβλεψη του

προηγούµενου εδαφίου, εξαιρούνται τα µέλη των Αστικών Συνεταιρισµών του ν. 1667/1986 (Α΄196), που έχουν
αποκτήσει την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, για τα κέρδη που προκύπτουν από
τις συναλλαγές µεταξύ των µελών µε το συνεταιρισµό,
τα οποία και καλούνται πλεόνασµα. Για το σχηµατισµό
του πλεονάσµατος τηρείται διακριτός λογαριασµός. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες τήρησης και εφαρµογής.
2. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας,
εφόσον δεν απασχολεί εργαζόµενο σε θέση εργασίας
πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναµό της σε θέσεις µερικής απασχόλησης, υποχρεούται για κάθε επόµενη, από
την πρώτη χρήση εγγραφής, χρήση λειτουργίας του, να
παρουσιάζει ετήσια δαπάνη µισθοδοσίας τουλάχιστον ίση µε το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούµενης
χρήσης του, εφόσον ο κύκλος εργασιών πλέον των εσόδων επιχορηγήσεων της προηγούµενης ετήσιας χρήσης
του υπερβαίνουν σε ποσό το τριπλάσιο ποσό του αντίστοιχου ετήσιου κόστους µισθοδοτικής δαπάνης, µε βάση το κατώτατο νοµοθετηµένο µισθό. Ο ετήσιος κύκλος
εργασιών λαµβάνεται, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα
Α΄, του ν. 4308/2014. Η διαπίστωση παράβασης της προαναφερθείσας υποχρέωσης, επιφέρει τη διαγραφή του
νοµικού προσώπου από το Μητρώο.
3. Η απόδοση της ιδιότητας του Φορέα Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας σε πολυµελές νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που πληροί τα στοιχεία της παραγράφου 1 πιστοποιείται µε την εγγραφή στο Μητρώο. Η
εγγραφή στο Μητρώο συνεπάγεται την απόδοση Αριθµού Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας
(Α.Γε.Μ.Κ.Ο.) και την υποχρέωση για το Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας να καταθέτει συµπληρωµένο στο Μητρώο το «Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου». Οι λεπτοµέρειες για τη δηµιουργία και
χρήση του «Εργαλείου Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου» ρυθµίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα µη µέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές
και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 4
Συµµετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας σε υποστηρικτικά µέτρα
1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
µετέχουν σε υποστηρικτικά µέτρα για την Κοινωνική και
Αλληλέγγυα Οικονοµία, εφόσον είναι καταχωρισµένοι
ως τέτοιοι στο Μητρώο.
2. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας,
µε την εγγραφή τους στο Μητρώο έχουν πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση από το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας,
το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης,
σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3912/2011 (Α΄ 17), µπορεί να υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και να µετέχουν στα υποστηρι-
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κτικά απολαµβάνουν των Υποστηρικτικών Μέτρων του
παρόντος άρθρου.
3. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να εντάσσονται σε προγράµµατα στήριξης της επιχειρηµατικότητας και σε προγράµµατα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη
της εργασίας.
4. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ.
µπορεί να παραχωρούν τη χρήση κινητής και ακίνητης
περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας για την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως περιγράφονται στις
παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 2. Η διαδικασία παραχώρησης χρήσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διαδικασία παραχώρησης χρήσης κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ν.Π.Δ.Δ. ρυθµίζεται µε απόφαση του εποπτεύοντος φορέα.
Άρθρο 5
Συµµετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας σε προγραµµατικές συµβάσεις
1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις για
τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων κοινωνικής ωφέλειας µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή
υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας που αναφέρονται
στους καταστατικούς σκοπούς τους µε αντισυµβαλλόµενους το Δηµόσιο ή φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τη σχετική
νοµοθεσία. Με ποινή ακυρότητας, αναρτώνται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία σύναψης, στον ιστότοπο της Διαύγειας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατατίθενται προς καταχώριση εντός της ίδιας προθεσµίας σε οποιοδήποτε γραφείο Γ.Ε.ΜΗ. και διαβιβάζονται υπηρεσιακώς στο τµήµα µητρώου.
2.α. Στις προγραµµατικές συµβάσεις που συµµετέχουν
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας απαραίτητα ορίζονται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός
και το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός τους,
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων,
το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι πόροι
από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες
οικονοµικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύµβασης.
Επίσης, ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της και οι αρµοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες
σε βάρος του συµβαλλοµένου που παραβαίνει τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης.
β. Με την προγραµµατική σύµβαση, επίσης, ορίζεται ο
συµβαλλόµενος, στον οποίο µπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων του
προγράµµατος µετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.
3. Οι συµβαλλόµενοι φορείς για την εκτέλεση των
προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί να χρηµατοδοτού-

νται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µέσω
προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
αµιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα, καθώς
και από τους προϋπολογισµούς των συµβαλλόµενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση των συµβαλλοµένων και από φορείς του δηµόσιου τοµέα που δεν µετέχουν στην προγραµµατική σύµβαση.
4. Για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων
και στο πλαίσιο των συµφωνούµενων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων οργανισµών και φορέων, δεν επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συµβαλλοµένου στον άλλον, αλλά επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και µέσων.
Άρθρο 6
Οικονοµική Συνεργασία των Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
µπορεί να συµπράττουν για οικονοµικούς σκοπούς. Για
τη σύµπραξη απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των συµπραττόντων Φορέων. Οι µορφές οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ των Φορέων περιλαµβάνουν:
α) τη σύναψη συµβάσεων για την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών,
β) τη σύσταση κοινοπραξιών, συνεταιρισµών, εταιριών,
ευρωπαϊκών συνεταιρισµών ή ευρωπαϊκών οµίλων και
δικτύων οικονοµικής συνεργασίας µε διακριτή νοµική
προσωπικότητα.
2. Δύο ή περισσότεροι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας µπορούν να ιδρύσουν ένα δευτέρου
ή ανωτέρου βαθµού συνεταιρισµό για την ανάληψη µίας
οικονοµικής δραστηριότητας προς το συµφέρον των Φορέων µελών τους. Μέλη του δευτέρου ή ανωτέρου βαθµού συνεταιρισµού µπορούν να είναι και φυσικά πρόσωπα. Εφόσον δύο ή περισσότεροι Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας προχωρούν στην ίδρυση δευτέρου ή ανωτέρου βαθµού Κοιν.Σ.Επ., αίρεται ο περιορισµός της παραγράφου 4 του άρθρου 13.
3. Το καταστατικό ενός δευτέρου ή ανώτερου βαθµού
συνεταιρισµού πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις παραγράφους 2, 3 πλην του στοιχείου γ΄, 4 και 5 του άρθρου 2,
να εξειδικεύει ρητά τις κατηγορίες µελών του ανάλογα
µε τις ιδιότητες και τον τρόπο συµµετοχής τους σε αυτόν και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών. Η σύσταση και λειτουργία του δευτέρου ή ανώτερου βαθµού συνεταιρισµού διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων
1, 3 και 4 του άρθρου 14, των άρθρων 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22.
4. δεν επιτρέπονται οι συναλλαγές µεταξύ ενός δευτεροβάθµιου ή ανώτερου βαθµού συνεταιρισµού και των
µελών των Φορέων µελών του.
Άρθρο 7
Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας µε µη µέλη
1. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη
που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
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α. Η εθελοντική δράση δεν αφορά στον κύριο τοµέα
δραστηριοτήτων του Φορέα.
β. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα για το Φορέα.
γ. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το Διοικητικό
Συµβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο προδηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Φορέα ή στο Μητρώο.
δ. Πριν την έναρξη της δράσης έχουν καταχωρηθεί
στο Μητρώο Εθελοντών του Φορέα, τα απαιτούµενα αναγνωρίσιµα ατοµικά στοιχεία των προσώπων, που θα
προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες για την υλοποίηση
της δράσης.
2. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας:
α) ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον
εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα, κατ’ άρθρο 922 και 334 ΑΚ,
β) καλύπτει ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές
δαπάνες για ατύχηµα ή ασθένεια του εθελοντή που τελούν σε αιτιώδη συνάφεια µε την εθελοντική απασχόλησή του στο Φορέα,
γ) σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό ο Φορέας παροχής εθελοντικής απασχόλησης
αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο εξωτερικό.
Άρθρο 8
Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
1. Δέκα (10) τουλάχιστον Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας µπορούν να συστήσουν Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. H Ένωση αυτή δε µπορεί να έχει εµπορική ιδιότητα και σκοπός
της είναι η προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων
συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των µελών της, η
ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας
οικονοµίας. Κάθε Ένωση επιδιώκει τους στόχους της µέσω δραστηριοτήτων, όπως η εκπροσώπηση, βοήθεια και
προστασία, εκπαίδευση και κατάρτιση, συµβουλευτικές
υπηρεσίες, οικονοµική, νοµική και τεχνική βοήθεια, έλεγχος, επίλυση διαφορών, υποστήριξη ίδρυσης νέων ή ανάπτυξη των υφιστάµενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης
απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας - µελών. Κάθε Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης από έναν αντιπρόσωπο και κάθε αντιπρόσωπος έχει µία ψήφο. H Γενική Συνέλευση εκλέγει Διοικητικό Συµβούλιο.
2. Για τη σύσταση Ένωσης απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, που επιθυµούν τη σύστασή της, καθώς και σύνταξη, υπογραφή και έγκριση του καταστατικού της. Έδρα της Ένωσης είναι ο δήµος όπου είναι εγκατεστηµένη η διοίκησή της. Η διοικητική περιφέρεια
της Ένωσης ορίζεται από το καταστατικό της. Στην επωνυµία αναφέρεται η έδρα της Ένωσης. Η επωνυµία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυµία άλλης Ένωσης µε
την ίδια έδρα. Το καταστατικό της Ένωσης εγκρίνεται α-

πό το Ειρηνοδικείο της έδρας της.
3. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται από
το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο αίτηση στο Ειρηνοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας των άρθρων 739-866 Κ.Πολ.Δ..
4. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννοµο, το δικαστήριο
εκδίδει αναβλητική απόφαση µε την οποία καλεί το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συµπληρώσει τις ελλείψεις µέσα σε
δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, από τη δηµοσίευση
της απόφασης αυτής. Στη συνέχεια εκδίδεται η οριστική
απόφαση του Ειρηνοδικείου. Εάν µε την απόφαση γίνει
δεκτή η αίτηση, καταχωρίζεται το καταστατικό στο Βιβλίο Ενώσεων, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, µε µνεία
του αριθµού της σχετικής δικαστικής απόφασης. Από
την καταχώριση αυτή, η Ένωση αποκτά νοµική προσωπικότητα. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού. Κυρωµένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου και του καταστατικού
αποστέλλει η Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου στην εποπτεύουσα αρχή, εντός ενός (1) µηνός από την καταχώριση της απόφασης.
5. Το καταστατικό της Ένωσης καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο, που φέρει χρονολογία και υπογράφεται από τα ιδρυτικά µέλη που εκπροσωπούν τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που επιθυµούν τη
σύσταση της Ένωσης και για να είναι έγκυρο πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον:
α) Την επωνυµία των ιδρυτικών µελών, καθώς και τον
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, τον Αριθµό Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), την έδρα αυτών και την απόφαση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2.
β) Την επωνυµία, την έδρα και την περιφέρεια της Ένωσης.
γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες της Ένωσης.
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής
των µελών, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών.
ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευση,
Διοικητικό Συµβούλιο).
στ) Τη χρονική διάρκεια της Ένωσης.
ζ) Τον ορισµό προσωρινής διοίκησης για την έγκριση
του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της πρώτης
γενικής συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.
η) Τον τρόπο ορισµού των ελεγκτών.
θ) Τη λύση και εκκαθάριση της Ένωσης.
6. Το καταστατικό µπορεί, επίσης, να προβλέπει και να
ρυθµίζει θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε το νόµο αυτόν,
εφόσον δεν αντίκεινται σε ισχύουσες διατάξεις.
7. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
µία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος.
8. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς το Διοικητικό Συµβούλιο από το 1/3 των
µελών της Γ.Σ.. Αν το Διοικητικό Συµβούλιο αρνείται τη
σύγκληση, παρά το αίτηµα τουλάχιστον του 1/3 των µελών, τα µέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν. Κατά
τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7
του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκει-

55
νται στον παρόντα νόµο, στο ν. 1667/1986 ή στο καταστατικό είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννοµα
αποτελέσµατα.
10. Το Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ) απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο ή το νόµιµο εκπρόσωπό της και δύο τουλάχιστον µέλη. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθµός των
µελών της είναι περιττός αριθµός. Τα µέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του µέλους
ΔΣ είναι άµισθη.
11. Η διάρκεια της θητείας των µελών του ΔΣ ορίζεται
από το καταστατικό. Οι αποφάσεις λαµβάνονται πάντα
µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της ΔΕ.
12. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία
(1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα
αν το ζητήσει το 1/3 των µελών του. Η σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρο. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά
την υποβολή σχετικού αιτήµατος, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε µέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
13. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου που αντίκεινται στον παρόντα νόµο, στο ν. 1667/1986, όπως ισχύει, σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιµες και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα µέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης.
Οι αποφάσεις της προσβάλλονται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήψη της απόφασης, ενώπιον
του κατά τόπον αρµοδίου δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας του Κ.Πολ.Δ.. Κατά τα
λοιπά, εφαρµόζεται το άρθρο 7 του ν. 1667/1986.
Άρθρο 9
Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας
1. Συνιστάται Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας». Το Ταµείο τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εδρεύει στην Αθήνα.
2. Σκοπός του Ταµείου είναι η χρηµατοδότηση προγραµµάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόντα νόµο.
3. Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται από τον προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων (εθνικό ή/και συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος), καθώς και από άλλες πηγές χρηµατοδότησης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της κατάρτισης Οργανισµού και
Κανονισµού Λειτουργίας του Ταµείου.
Άρθρο 10
Έλεγχος και κυρώσεις των Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
1. Αρµόδιο για την άσκηση ελέγχου στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας είναι το Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι υπηρεσίες των Περιφερειών που είναι αρµόδιες για τα θέµατα Απασχόλησης-Εµπορίου – Τουρισµού. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα µπορεί: α) να καλούν τους εκπροσώπους των Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας να παρέχουν έγγραφα και
πληροφορίες, β) να έχουν πρόσβαση, κατά τον έλεγχο,

σε έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε µορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, µαγνητική ή άλλη), στην εγκατάσταση των φορέων, εκτός αν αυτά εµπίπτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο ή συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα
και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των παραβάσεων, γ) να ενεργούν έρευνες στους χώρους των
φορέων.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι αρµόδια για την αποστολή αναλυτικού δελτίου καταγεγραµµένων καταγγελιών σχετικών µε παραβιάσεις
των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α΄191) από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας προς την
αρµόδια Υπηρεσία της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, καθώς και προς υπηρεσίες
των Περιφερειών της προηγούµενης παραγράφου. Οι ανωτέρω αρµόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα να κινούν τις διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων του παρόντος άρθρου, ενηµερώνοντας σχετικά την αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
3. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από το Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαπιστωθεί ότι ένας Φορέας παραβαίνει τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, τότε επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιµο, µε απόφαση του Περιφερειάρχη, στην εδαφική περιφέρεια
του οποίου έχει την έδρα του ο Φορέας.
4. Στην ειδικότερη περίπτωση που διαπιστωθεί ότι νοµικά ή φυσικά πρόσωπα µε την ιδιότητα του µέλους Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας χρησιµοποιούν τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου µε σκοπό να αποκοµίσουν για λογαριασµό των ιδίων ή για λογαριασµό
άλλων παράνοµο περιουσιακό όφελος, πέραν της επιβολής προστίµου σε βάρος τους, ο Φορέας Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας στον οποίο αυτά µετέχουν
διαγράφεται από το Μητρώο µε απόφαση του Τµήµατος
Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η
απόφαση περί διαγραφής του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας από το Μητρώο κοινοποιείται
στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και στα ασφαλιστικά ταµεία. Τα παραπάνω µέλη για διάστηµα
τριών (3) ετών δεν έχουν δικαίωµα να είναι µέλη οποιουδήποτε Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
ή εφόσον πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, να είναι τα ίδια
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται
τα ποσά των προστίµων της παραγράφου 3, τα κριτήρια
επιµέτρησης του ύψους του προστίµου της παραγράφου
4 λαµβανοµένου υπόψη του ύψους του παράνοµου περιουσιακού οφέλους και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Σε κάθε
περίπτωση το επιβληθέν πρόστιµο δε µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και µεγαλύτερο των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
6. Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται αποδίδονται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.
7. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι
ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική
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κύρωση που προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων µελών Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας από την κείµενη νοµοθεσία.
8. Οι αδρανείς Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας διαγράφονται από το Μητρώο. Ως αδράνεια
νοείται η έλλειψη οικονοµικής δραστηριότητας του Φορέα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο (2) ετών.
9. Αν εν λειτουργία Κοιν.Σ.Επ. ή Συνεταιρισµός Εργαζοµένων διαγραφούν από το Μητρώο για οποιοδήποτε εκτός της λύσης τους- λόγο, οφείλουν εντός τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της πράξης
διαγραφής να ενεργήσουν τη νόµιµη µετατροπή τους σε
µορφή επιχείρησης που τα µέλη επιθυµούν και να καταχωρήσουν τη µετατροπή αυτή.
Άρθρο 11
Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία
1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Οικονοµία. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιου για
την κοινωνική οικονοµία και αποτελείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, τον πρόεδρο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, από έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
(Κ.Ε.ΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(Εν.Π.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.), έναν εκπρόσωπο της
Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),
τον Πρόεδρο της Συνόδου Πρυτάνεων, ένα µέλος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισµών
Περιορισµένης Ευθύνης (Π.Ο.ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και από ένα εκπρόσωπο κάθε Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Στην Εθνική Επιτροπή µπορεί να
συµµετέχουν, αναλόγως του θέµατος και εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την Επιτροπή, και εκπρόσωποι άλλων
κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα ή επιστηµονικών ιδρυµάτων και οργανισµών, εκπρόσωποι συνδέσµων ή ενώσεων ή επιµελητηρίων που ορίζονται µε απόφαση του
οικείου Συνδέσµου ή Επιµελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών.
2. Οι Φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή υποχρεούνται να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους µέσα
σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν δεν υποδειχθούν µέσα στην προθεσµία αυτή, η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νοµίµως µε τα λοιπά µέλη µέχρι
την υπόδειξη και το διορισµό εκπροσώπων. Στην Επιτροπή µπορεί να παρίστανται και να εκφράζουν τις απόψεις
τους, εφόσον συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς
τους, Γενικοί Γραµµατείς άλλων Υπουργείων και των Περιφερειών της χώρας.
3. Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η προώθηση του
κοινωνικού διαλόγου για τη διαµόρφωση πολιτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και η γνωµοδότηση για την αναθεώρηση, την εξειδίκευση και την εφαρµογή της Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονοµία.

Άρθρο 12
Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία
1. Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, η οποία αποτελείται από:
αα) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε
τον αναπληρωτή του.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, µε τον αναπληρωτή του.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τον αναπληρωτή
του.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών,
µε τον αναπληρωτή του.
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε τον αναπληρωτή του.
στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µε τον αναπληρωτή του.
ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του.
ηη) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, µε
τον αναπληρωτή του.
θθ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε τον αναπληρωτή του.
2. Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής ορίζεται ο
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε απόφαση του οποίου συγκροτείται η Επιτροπή.
3. Στη Συντονιστική Επιτροπή µπορεί να συµµετέχουν,
αναλόγως του θέµατος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση
Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων.
Η Συντονιστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Τη γνωµοδότηση για θέµατα που αφορούν
στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, η οποία εκπονείται και εφαρµόζεται από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β) Την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρµογής και επικαιροποίηση της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία. γ) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
τους συναρµόδιους Υπουργούς, για την εκπόνηση µελετών και προγραµµάτων σχετικά µε την προώθηση της εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 13
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.
Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισµοί του ν. 1667/1986, που
έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3
και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ του νόµου εµπορική
ιδιότητα.
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2. Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους, οι
Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο
υποκατηγορίες:
αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Οµάδων, οι οποίες
επιδιώκουν την ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική
ζωή, των ατόµων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Οµάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των µελών
και των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν
υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συµµετοχή σε
αυτές των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Eυάλωτες Οµάδες Πληθυσµού και προσµετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό.
αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Οµάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή
των ατόµων που ανήκουν στις Ειδικές Οµάδες Πληθυσµού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των µελών και των
εργαζοµένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συµµετοχή σε αυτές
των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Ειδικές Οµάδες Πληθυσµού και προσµετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό.
αγ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.
β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι
οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιµης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού
ενδιαφέροντος».
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον
πληρούνται οι προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο προϋποθέσεις, µία Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να τροποποιήσει το καταστατικό της µε σκοπό να ενταχθεί σε άλλη κατηγορία
Κοιν.Σ.Επ.. Η τροποποίηση αφορά µόνο στην κατηγορία
Κοιν.Σ.Επ. και τα λοιπά στοιχεία εγγραφής και λειτουργίας της διατηρούνται.
4. Η συµµετοχή νοµικών προσώπων στην Κοιν.Σ.Επ.
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των µελών
της.
5. δεν επιτρέπεται η συµµετοχή σε αυτήν των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται
σε Ο.Τ.Α.. Κατ’ εξαίρεση, στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, όπως
αυτές ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 4, µπορούν να είναι µέλη νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
κατόπιν έγκρισης του δηµόσιου φορέα που τα εποπτεύει.
6. Μέλος µίας Κοιν.Σ.Επ. δεν µπορεί να είναι µέλος και
άλλης Κοιν.Σ.Επ. µε ίδια ή ανταγωνιστική δραστηριότητα. Εξαιρούνται τα µέλη, που δεν είναι και εργαζόµενοι,
των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.
7. Μόνη η συµµετοχή ενός φυσικού προσώπου µε την
ιδιότητα του µέλους σε Κοιν.Σ.Επ. δεν του προσδίδει εµπορική ιδιότητα και δεν δηµιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
8. 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. Από την

πρόβλεψη του προηγούµενου εδαφίου, εξαιρούνται οι
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
2.
Άρθρο 14
Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
1. Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόµου αυτού συντελείται µε την εγγραφή της
στο Γ.Ε.ΜΗ., οπότε αποκτά νοµική προσωπικότητα και εµπορική ιδιότητα. Το Καταστατικό µε τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα κατατίθενται προς καταχώριση σε οποιοδήποτε γραφείο Γ.Ε.ΜΗ. και διαβιβάζονται υπηρεσιακώς
προς έγκριση στο Τµήµα Μητρώου, το οποίο οφείλει να
αποφανθεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Η άπρακτη παρέλευση συνιστά σιωπηρή απόρριψη του αιτήµατος έγκρισης. Εφόσον το Καταστατικό εγκριθεί, η εγκριτική πράξη του Τµήµατος Μητρώου διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. όπου εκκρεµεί η καταχώριση, προκειµένου αυτή να ολοκληρωθεί.
2. Το καταστατικό της πρέπει να υπογράφεται από
τουλάχιστον πέντε (5) πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, αν
πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και από τουλάχιστον επτά (7), αν πρόκειται για
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.
3. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 για την υπαγωγή της
στον παρόντα νόµο και να περιέχει:
α) Την έδρα, την επωνυµία και το σκοπό της
Κοιν.Σ.Επ.. Ως έδρα ορίζεται ο δήµος, στην περιφέρεια
του οποίου έχει την έδρα του ο φορέας. Η επωνυµία της
Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της, το είδος της
Κοιν.Σ.Επ. και την έκταση της ευθύνης των µελών της.
Ονόµατα µελών ή τρίτων δεν περιλαµβάνονται στην επωνυµία της Κοιν.Σ.Επ..
β) Τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή την επωνυµία
και τη διεύθυνση των ιδρυτικών µελών.
γ) Τους όρους εξόδου και εισόδου των µελών και τους
λόγους αποβολής ενός µέλους.
δ) Την έκταση της ευθύνης των µελών, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 6 του άρθρου 15.
ε) Το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας.
στ) Τον ορισµό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
που θα µεριµνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκλιση
της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ..
Τα παραπάνω στοιχεία είναι δηµοσιευτέα από το
Γ.Ε.ΜΗ. και κατά τα λοιπά, το καταστατικό µπορεί να παραπέµπει στις διατάξεις των οικείων νόµων.
4. Προβολή ακυρότητας σχετικά µε τη σύσταση
Κοιν.Σ.Επ. επιτρέπεται µόνο µε αγωγή που ασκείται µέσα σε αποσβεστική προθεσµία δύο (2) µηνών από τότε
που ο ενάγων έλαβε γνώση της καταχώρισης.
Άρθρο 15
Λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ.
1. Η Κοιν.Σ.Επ. καταχωρεί στο Μητρώο κάθε µεταβολή
του καταστατικού της, λοιπών στοιχείων της αλλά και
τον ετήσιο προγραµµατισµό, τον ετήσιο απολογισµό και
τον ετήσιο ισολογισµό ή Οικονοµική Κατάσταση Αποτελεσµάτων, εγκεκριµένους από τη Γενική Συνέλευση των
µελών της.
2. Η Κοιν.Σ.Επ. συντάσσει ετήσιο οικονοµικό προγραµ-
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µατισµό και απολογισµό εκτέλεσης αυτού, καθώς και ισολογισµό ή Οικονοµική Κατάσταση Αποτελεσµάτων,
τους οποίους υποβάλλει προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
εγκρίνονται από το Τµήµα Μητρώου και µετά την έγκρισή τους δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ο ετήσιος οικονοµικός προγραµµατισµός αποστέλλεται υποχρεωτικά µέχρι
31 Δεκεµβρίου του προηγούµενου του προγραµµατισµού έτους. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
της Διοικούσας Επιτροπής είναι δηµοσιευτέες στο
Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση του
Τµήµατος Μητρώου.
3. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές µερίδες. Ο αριθµός των µερίδων και η ονοµαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε µερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της κάθε συνεταιριστικής µερίδας δε
µπορεί να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.
4. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν από µία υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα, ως ελάχιστη συµµετοχή στο
κεφάλαιο της επιχείρησης και είναι ίση για όλα τα µέλη.
Στο καταστατικό µπορεί να προβλέπεται η απόκτηση µέχρι τριών προαιρετικών µερίδων χωρίς δικαίωµα ψήφου.
5. Η απόκτηση συνεταιριστικών µερίδων πραγµατοποιείται µε καταβολή µετρητών, καθώς και µε την εισφορά
κινητής ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό.
6. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η
Κοιν.Σ.Επ. µε την περιουσία της. Ειδικά για τις υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο ο νόµιµος εκπρόσωπος της
Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται για τις οφειλές της προς το Δηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32),
το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και το άρθρο 4
του ν. 2556/1997 (Α΄ 270). Για τις οφειλές προς το Δηµόσιο διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών
της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούµενου εδαφίου ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον.
7. Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι
η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το άρθρο 7 του
ν. 1667/1986, µε την επιφύλαξη του παρόντος νόµου.
8. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις
συµβάσεις που συνάπτει µια Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. και ο Αριθµός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής
Οικονοµίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι της αποδίδονται κατά τη σύστασή της και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η
ισχύουσα νοµοθεσία.
9. Κάθε Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να αναρτά δηµόσια σε
ηλεκτρονική σελίδα κάθε πράξη, απόφαση και πρόσκληση σε συλλογικό όργανο που δεν είναι καταχωριστέα
στο Γ.Ε.ΜΗ..
10. Η Κοιν.Σ.Επ. εξάγει λογιστικό αποτέλεσµα της οικονοµικής δραστηριότητας, συντάσσει Οικονοµική Κατάσταση Αποτελεσµάτων ή Ισολογισµό, υποβάλει αυτό
προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και την υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ., εντός µηνός από την έγκρισή
της, µε επισυναπτόµενα το αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των λοιπών στοιχείων που
προβλέπονται.
Άρθρο 16
Σχέσεις µεταξύ µελών και της Κοιν.Σ.Επ.
1. Η σχέση µεταξύ των µελών της Κοιν.Σ.Επ., η διοίκηση, η λειτουργία της και η λύση της διέπονται από το

ν. 1667/1986, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο. δεν εφαρµόζονται το άρθρο 1, οι παράγραφοι
2, 3, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, η παράγραφος 4 του άρθρου 4, η παράγραφος 2
του άρθρου 5, το άρθρο 8, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 και οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 9, το
άρθρο 13 και το άρθρο 14 του ν. 1667/1986.
2. Η είσοδος νέων µελών επιτρέπεται κατ’ εφαρµογή
των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του
ν. 1667/1986 και συντελείται µε την εγγραφή τους ως
µέλη. Τα νέα µέλη αποκτούν µία υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα, η ονοµαστική αξία της οποίας δε µπορεί να
είναι µικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό.
3. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται µε
την αποχώρηση, την αποβολή ή τη µεταβίβαση της συνεταιριστικής του µερίδας και είναι καταχωριστέα στο
Γ.Ε.ΜΗ..
4. Τα µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από την
Κοιν.Σ.Επ. µε δήλωση που υποβάλλεται εγγράφως σε
αυτή τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του
λογιστικού έτους και ισχύει από την αρχή του επόµενου
λογιστικού έτους. Στο µέλος που αποχωρεί επιστρέφεται εντός τριών (3) µηνών από την έγκριση του ισολογισµού ή της οικονοµικής κατάστασης αποτελεσµάτων της
χρήσης µέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση η αξία
της συνεταιριστικής του µερίδας, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί έγκρισης της αποχώρησης. Αν η ανωτέρω αξία της συνεταιριστικής µερίδας του αποχωρούντος υπερβαίνει την
αξία του ποσού που καταβλήθηκε για την απόκτησή της,
ως ανώτερο όριο επιστροφής ορίζεται το τριπλάσιο της
αρχικής αξίας της µερίδας. Με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. µε το µέλος, χωρίς αυτό να
έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηµατιστεί. Η
αποχώρηση του µέλους ολοκληρώνεται µε τη λογιστική
εκκαθάριση του επόµενου λογιστικού έτους.
5. Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής
µερίδας µέλους γίνεται µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνεται από το συλλογικό όργανο που προβλέπει το καταστατικό και εν αµφιβολία από τη Διοικούσα Επιτροπή. Επιτρέπεται η µεταβίβαση των προαιρετικών συνεταιριστικών µερίδων σε υφιστάµενα µέλη, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό. Απόφαση µε παράνοµο ή
καταχρηστικό περιεχόµενο προσβάλλεται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών ενώπιον του κατά τόπον αρµοδίου
δικαστηρίου, που δικάζει µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων του Κ.Πολ.Δ..
6. Η αποβολή µέλους γίνεται µε απόφαση των 2/3 του
συνόλου των µελών της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον
συντρέχει ένας από τους λόγους αποβολής που ορίζονται ρητώς στο καταστατικό, καθώς και αν το µέλος υποπέσει σε σοβαρή παράβαση νόµου. Η απόφαση αυτή της
Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται εντός προθεσµίας
δύο (2) µηνών ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου δικαστηρίου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας του Κ.Πολ.Δ..
7. Αν µέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της
συνεταιριστικής του µερίδας περιέρχεται αυτοδικαίως
στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Η ιδιότητα του µέλους είναι προσωποπαγής και δεν κληροδοτείται. Αν µε
το θάνατο του φυσικού προσώπου, ο αριθµός των µελών
µειώνεται κάτω των πέντε (5), τότε επιβάλλεται η αντικατάστασή του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, άλλως, η Κοιν.Σ.Επ. λύεται αυ-

59
τοδικαίως, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11. Αν µέλος
νοµικό πρόσωπο λυθεί, η αξία της συνεταιριστικής του
µερίδας εγγράφεται στο ενεργητικό του και αποδίδεται
σε αυτό. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.1667/1986.
8. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να είναι και εργαζόµενοί της µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Αµείβονται
για την παρεχόµενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική
και ασφαλιστική νοµοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ..
9. Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης για την υλοποίηση έργου ή προγράµµατος που χρηµατοδοτείται µε οποιονδήποτε τρόπο µέσω του Ελληνικού Δηµοσίου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
απαγορεύεται η υπεργολαβία ή ανάθεση του έργου ή
τµήµατος αυτού, που αφορά στο κύριο ή στα κύρια αντικείµενα της σύµβασης, από την Κοιν.Σ.Επ. σε τρίτους ή
σε µέλη της, εκτός και αν ρητώς το θέµα αυτό ρυθµίζεται
διαφορετικά στη σύµβαση, οπότε υπερισχύει αυτή η
συµβατική ρύθµιση και αίρεται η εν λόγω απαγόρευση
της παρούσας διάταξης.
10. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από µέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση µε αυτήν, είναι µη αµειβόµενη
και γίνεται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ.. Η
σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και
Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει
µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία και σε καµία περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται οι
ειδικότεροι όροι υπό τους οποίους παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για τους
Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρµόζεται το άρθρο 12 του ν. 2716/1999
(Α΄ 270).
Άρθρο 17
Σχέσεις Κοιν.Σ.Επ. µε εργαζόµενους µη µέλη
1. Οι εργαζόµενοι µη µέλη δύνανται να αιτούνται την
είσοδό τους σε αυτή ως νέα µέλη, υπό τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 16. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ..
2. Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δε µπορεί να
υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ..
Άρθρο 18
Γενική Συνέλευση
1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά µε σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µια
τουλάχιστον φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν
την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.
2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των µελών της Γ.Σ.. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση, παρά το αίτηµα τουλάχιστον του 1/3 των µελών,
τα µέλη αυτά δικαιούνται να την συγκαλέσουν. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του

άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου δικαστηρίου που αποφασίζει µε τη διαδικασία της
εκουσίας διαδικασίας του Κ.Πολ.Δ.. Οι αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον παρόντα νόµο,
στο ν.1667/1986 ή στο καταστατικό είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
Άρθρο 19
Διοικούσα Επιτροπή
1. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό της και δύο τουλάχιστον µέλη. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθµός των
µελών της είναι περιττός αριθµός. Τα µέλη της Δ.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του µέλους Διοικούσας Επιτροπής είναι άµισθη.
2. Η διάρκεια της θητείας των µελών ορίζεται από το
καταστατικό. Η θητεία παρατείνεται µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 9, εντός της
οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη γενική συνέλευση των µελών, εφαρµοζόµενων αναλόγως των παραγράφων 7,8,9 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920 (Α΄ 37).
3. Οι αποφάσεις λαµβάνονται πάντα µε την απόλυτη
πλειοψηφία των µελών της Δ.Ε..
4. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία (1)
τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα αν
το ζητήσει το 1/3 των µελών της, αλλά όχι λιγότερα από
δύο (2) άτοµα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον Πρόεδρό
της κατά τα οριζόµενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ..
Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την υποβολή σχετικού αιτήµατος, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε µέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
5. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόµο, στο ν. 1667/1986, όπως ισχύει, σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιµες και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα µέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης.
Οι αποφάσεις της προσβάλλονται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την καταχώρισή τους στο
Γ.Ε.ΜΗ., ενώπιον του κατά τόπον αρµοδίου δικαστηρίου
κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας του
Κ.Πολ.Δ.. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 7 του ν.
1667/1986.
6. Αν η Κοιν.Σ.Επ. έχει πέντε µέλη, αντί Διοικούσας Επιτροπής, τα µέλη µπορεί να εκλέξουν νόµιµο εκπρόσωπο, ο οποίος αναλαµβάνει όλες τις αρµοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής.
Άρθρο 20
Αποθεµατικά - Διανοµή κερδών
1. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέµονται στα µέλη,
εκτός αν αυτά είναι εργαζόµενοι, οπότε εφαρµόζεται η
παράγραφος 2.
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α. κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,
β. κατά ποσοστό µέχρι 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, εκτός κι αν τα 2/3 των µελών
της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε δραστη-
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ριότητες του στοιχείου δ΄,
γ. κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% και κατά µέγιστο
30% για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας, όπως ορίζονται
στον παρόντα νόµο και εξειδικεύονται στους καταστατικούς σκοπούς του,
δ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δυνατότητας.
Άρθρο 21
Λύση και εκκαθάριση
1. Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται στις εξής περιπτώσεις:
α. αν τα µέλη µειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 14,
β., σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986,
γ. κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, η οποία
εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του παρόντος, οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή της
Κοιν.Σ.Επ. στο οικείο Μητρώο. Η αίτηση εκδικάζεται κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων του Κ.Πολ.Δ..
2. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η άµεση διαγραφή της από το Μητρώο, το οποίο ενηµερώνει ηλεκτρονικά το Γ.Ε.ΜΗ. για τη λύση της
Κοιν.Σ.Επ. και τη θέση της σε εκκαθάριση. Μετά τη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο, µόνο αρµόδιο για
τη δηµοσιότητα των πράξεων εκκαθάρισής της είναι το
Γ.Ε.ΜΗ..
3. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται
και µετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές
µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, και εφόσον το
καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση
µπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αµείβονται
για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση
διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία
και εξοφλούνται τα χρέη. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι
εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.
4. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.
5. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών και εκδικάζονται
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων του
Κ.Πολ.Δ.. Μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής αυτής απόφασης, οι αποφάσεις των εκκαθαριστών παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
6. Με επιµέλεια του Γ.Ε.ΜΗ., η θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε
εκκαθάριση καταχωρίζεται αµέσως σε κάθε µητρώο στο
οποίο έχει πρόσβαση και υποχρέωση ενηµέρωσης, βάσει
του άρθρου 791 Κ.Πολ.Δ..
7. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ. και αυτό µε τη σειρά του ενηµερώνει για την οριστική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. κάθε µητρώο στο οποίο έχει πρόσβαση και υποχρέωση ενηµέρωσης.
8. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται
η πτωχευτική διαδικασία.

Άρθρο 22
Αναβίωση της Κοιν.Σ.Επ.
1. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της
ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του
παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε
ποτέ.
2. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν
κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν
µέσα σε τρεις (3) µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων
µελών από τη γενική συνέλευση.
3. Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 2/3
του συνόλου των µελών της Γενικής Συνέλευσης και καταχωρίζεται στα οικεία µητρώα.
4. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του αποµένοντος ενεργητικού στα µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 23
Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων
1. Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισµοί του ν. 1667/1986, οι οποίοι έχουν εκ του νόµου εµπορική ιδιότητα, παράγουν «συλλογική ωφέλεια», και έχουν ως µέλη αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρόσωπα, τα
οποία επιθυµούν να βιοποριστούν µε συλλογικό και αυτόνοµο τρόπο, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες
για τρίτους.
2. Το καταστατικό τους οφείλει να είναι σύµφωνο µε τις
αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 2.
Άρθρο 24
Σύσταση Συνεταιρισµού Εργαζοµένων
1. Η σύσταση ενός Συνεταιρισµού Εργαζοµένων και η
υπαγωγή του στις διατάξεις του νόµου αυτού συντελείται
µε την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ., οπότε αποκτά νοµική
προσωπικότητα και εµπορική ιδιότητα. Το καταστατικό µε
τα λοιπά έγγραφα κατατίθενται προς καταχώριση σε οποιοδήποτε γραφείο Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο αποστέλλει το Καταστατικό προς έγκριση στο Τµήµα Μητρώου, το οποίο απαντά µε πράξη του. Εφόσον το Καταστατικό εγκριθεί, η
πράξη του Τµήµατος Μητρώου διαβιβάζεται ηλεκτρονικά
στο Γ.Ε.ΜΗ. όπου εκκρεµεί η καταχώριση, προκειµένου
αυτή να ολοκληρωθεί.
2. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον τρία (3) φυσικά πρόσωπα και να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
αα) Την επωνυµία, την έδρα και το σκοπό του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων. Ως έδρα ορίζεται ο δήµος, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο φορέας. Η επωνυµία του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων ορίζεται από το
σκοπό του, και την έκταση της ευθύνης των µελών του.
Ονόµατα µελών ή τρίτων δεν περιλαµβάνονται στην επωνυµία.
ββ) Τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή την επωνυµία
και τη διεύθυνση των ιδρυτικών µελών.
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γγ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των µελών και τους
λόγους αποβολής των µελών.
δδ) Την έκταση της ευθύνης των µελών, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 6 του άρθρου 25.
εε) Το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας.
στστ) Τον ορισµό του προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου που θα µεριµνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκλιση
της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων.
Για λοιπά στοιχεία, το καταστατικό µπορεί να παραπέµπει στις διατάξεις των οικείων νόµων.
Άρθρο 25
Λειτουργία Συνεταιρισµού Εργαζοµένων
1. Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων καταχωρεί στο Μητρώο κάθε µετατροπή του καταστατικού του, λοιπών στοιχείων του αλλά και τον ετήσιο προγραµµατισµό, τον ετήσιο απολογισµό και ισολογισµό ή οικονοµική κατάσταση
αποτελεσµάτων, εγκεκριµένους από τη Γενική Συνέλευση
των µελών του.
2. Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων συντάσσει ετήσιο οικονοµικό προγραµµατισµό και απολογισµό εκτέλεσης αυτού, καθώς και ισολογισµό ή Οικονοµική Κατάσταση Αποτελεσµάτων, τους οποίους υποβάλλει προς καταχώριση
στο Γ.Ε.ΜΗ., εγκρίνονται από το Τµήµα Μητρώου και µετά
την έγκρισή τους δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ο ετήσιος
οικονοµικός προγραµµατισµός αποστέλλεται υποχρεωτικά µέχρι 31 Δεκεµβρίου του προηγούµενου του προγραµµατισµού έτους. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
και του Διοικητικού Συµβουλίου Επιτροπής είναι δηµοσιευτέες στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Τµήµατος Μητρώου.
3. Το κεφάλαιο του συνεταιρισµού διαιρείται σε ίσες συνεταιριστικές µερίδες. Ο αριθµός των µερίδων και η ονοµαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε µερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό του και σε κάθε περίπτωση το
ύψος της κάθε συνεταιριστικής µερίδας δεν µπορεί να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.
4. Τα µέλη του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων διαθέτουν
µία (1) υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα, ως ελάχιστη
συµµετοχή στο κεφάλαιό του και είναι ίση για όλα τα µέλη. Στο καταστατικό µπορεί να προβλέπεται η απόκτηση
µέχρι τριών (3) προαιρετικών µερίδων χωρίς δικαίωµα ψήφου.
5. Η απόκτηση συνεταιριστικών µερίδων πραγµατοποιείται µε καταβολή µετρητών, καθώς και µε την εισφορά κινητής ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό.
6. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων µε την περιουσία του. O νόµιµος εκπρόσωπος του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων ευθύνεται για τις οφειλές του νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε
το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν.
2238/1994 (Α΄ 151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄
270 ), όπως ισχύουν, και για τις οφειλές αυτές διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων. Για τις οφειλές αυτές ο διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ.,
τα οποία για τις οφειλές του προηγούµενου εδαφίου ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον.

7. Μέλος του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων µπορεί να
είναι µόνο το φυσικό πρόσωπο που βιοπορίζεται µέσω της
εργασίας που προσφέρει στο συνεταιρισµό.
8. Το σύστηµα αµοιβών και οι όροι εργασίας των µελών
καθορίζονται από το καταστατικό ή από ειδικές ρυθµίσεις
εγκεκριµένες από τη Γενική Συνέλευση. Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα µέλη του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων διέπονται από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 9 του άρθρου 39 και της παρ. 2 του
άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, υπάγονται στις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, καθώς και
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013
περί Κ.Φ.Ε., οι δε αµοιβές τους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
9. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις
συµβάσεις που συνάπτει ένας Συνεταιρισµός Εργαζοµένων αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου, ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. και ο Αριθµός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι του
αποδίδονται κατά τη σύστασή του και όποιο άλλο στοιχείο, κατά περίπτωση, προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.
10. Κάθε Συνεταιρισµός Εργαζοµένων υποχρεούται να
αναρτά δηµόσια σε ηλεκτρονική σελίδα κάθε πράξη, απόφαση και πρόσκληση σε συλλογικό όργανο που δεν είναι
καταχωριστέα στο Γ.Ε.ΜΗ..
11. Εκτελεστικό όργανο του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων µπορεί να είναι κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, κατά το καταστατικό και αν το καταστατικό δεν προβλέπει σχετικώς, εκτελεστικά όργανα καθίστανται τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου από κοινού. Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συµβούλιο διέπεται από το άρθρο 7 του
ν. 1667/1986, µε την επιφύλαξη του παρόντος νόµου.
12. Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων εξάγει λογιστικό αποτέλεσµα της οικονοµικής δραστηριότητας, συντάσσει
οικονοµική κατάσταση αποτελεσµάτων ή ισολογισµό, υποβάλει αυτά προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και εντός µηνός από την έγκρισή τους, τα καταχωρίζει
στο Γ.Ε.ΜΗ., µε επισυναπτόµενα το αντίγραφο πρακτικού
της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των λοιπών στοιχείων
που προβλέπονται.
Άρθρο 26
Σχέσεις µελών µε το Συνεταιρισµό Εργαζοµένων
1. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται µε την εγγραφή του
στο συνεταιρισµό. Η είσοδος νέων µελών διενεργείται
κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 4, 5, 6 του άρθρου 2 του
ν. 1667/1986. Τα νέα µέλη αποκτούν µία υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα, η αξία της οποίας δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό ως συνεταιριστική µερίδα των νέων µελών.
2. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται µε
την αποχώρηση, τη µεταβίβαση της συνεταιριστικής του
µερίδας, την αποβολή ή το θάνατο.
3. Τα µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από το Συνεταιρισµό Εργαζοµένων µε δήλωση που υποβάλλεται
εγγράφως στο Συνεταιρισµό Εργαζοµένων τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει από την αρχή του επόµενου λογιστικού έτους. Στο
µέλος που αποχωρεί επιστρέφεται η παρούσα, κατά την έ-
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γκριση της απόφασης αποχώρησης, αξία της συνεταιριστικής του µερίδας εντός τριών µηνών από την έγκριση
του ισολογισµού ή της οικονοµικής κατάστασης αποτελεσµάτων της χρήσης µέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση. Αν η παρούσα αξία της συνεταιριστικής µερίδας
του αποχωρούντος υπερβαίνει την αξία του ποσού που
καταβλήθηκε για την απόκτηση της συνεταιριστικής µερίδας ως ανώτερο όριο επιστροφής να ορίζεται το τριπλάσιο της αρχικής αξίας της µερίδας. Με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων µε το µέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηµατιστεί. Η αποχώρηση του µέλους ολοκληρώνεται µε τη λογιστική εκκαθάριση του επόµενου λογιστικού έτους.
4. Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής
µερίδας µέλους γίνεται µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνεται από το συλλογικό όργανο που προβλέπει το καταστατικό και εν αµφιβολία από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Επιτρέπεται η µεταβίβαση των προαιρετικών συνεταιριστικών µερίδων σε υφιστάµενα µέλη, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό. Απόφαση µε παράνοµο
ή καταχρηστικό περιεχόµενο προσβάλλεται εντός προθεσµίας δύο µηνών ενώπιον του κατά τόπον αρµοδίου
δικαστηρίου που δικάζει µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων του Κ.Πολ.Δ..
5. Η αποβολή µέλους γίνεται µε απόφαση των 2/3 του
συνόλου των µελών της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον
συντρέχει ένας από τους λόγους αποβολής που ρητώς
προβλέπονται στο Καταστατικό ή αν το µέλος υποπέσει
σε σοβαρή παράβαση νόµου και καθίσταται µη ανεκτή η
παραµονή του στο συνεταιρισµό. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται εντός προθεσµίας δύο
µηνών ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου δικαστηρίου,
το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων του Κ.Πολ.Δ..
6. Η αποχώρηση µέλους ή η είσοδος νέου µέλους, καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στο πληροφορικό σύστηµα του
Μητρώου και ολοκληρώνεται µε την υποβολή ή ηλεκτρονική ανάρτηση στο Μητρώο του αποδεικτικού για την
τραπεζική καταβολή του χρηµατικού ποσού της εισφοράς του νέου µέλους και υπεύθυνης δήλωσής περί µη
συµµετοχής του σε άλλο Συνεταιρισµό Εργαζοµένων.
7. Αν µέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της
συνεταιριστικής του µερίδας περιέρχεται αυτοδικαίως
στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Η ιδιότητα του µέλους είναι προσωποπαγής και δεν κληροδοτείται. Αν µε
το θάνατο του φυσικού προσώπου, ο αριθµός των µελών
µειώνεται κάτω των τριών, τότε επιβάλλεται η αντικατάστασή του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
2 του άρθρου 23, άλλως, ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων
λύεται αυτοδίκαια, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 22.
8. Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης για την υλοποίηση έργου ή προγράµµατος που χρηµατοδοτείται µε οποιονδήποτε τρόπο µέσω του Ελληνικού Δηµοσίου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή µέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, απαγορεύεται η υπεργολαβία ή ανάθεση του έργου
ή τµήµατος αυτού, που αφορά στον κύριο ή στους κύριους τοµείς δραστηριότητας της σύµβασης, από τον Συνεταιρισµό Εργαζοµένων σε τρίτους ή σε µέλη του, εκτός αν ρητώς αυτό το θέµα ρυθµίζεται διαφορετικά στη
σύµβαση, οπότε υπερισχύει αυτή η συµβατική ρύθµιση
και αίρεται η εν λόγω απαγόρευση της παρούσας διάταξης.

9. Η σχέση µεταξύ των µελών του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων, η διοίκηση, η λειτουργία, καθώς και η λύση
του διέπονται από το ν. 1667/1986, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα νόµο. δεν εφαρµόζονται το
άρθρο 1, οι παράγραφοι 2, 3, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4
του άρθρου 4, η παράγραφος 2 του άρθρου 5, το άρθρο
8, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του
ν. 1667/1986.
Άρθρο 27
Σχέσεις Συνεταιρισµού Εργαζοµένων
µε εργαζόµενους µη µέλη
1. Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων µπορεί να προσλαµβάνει εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
χωρίς αυτοί να καθίστανται µέλη του. Υπόχρεος προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης είναι ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι µη µέλη µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους την είσοδό τους σε αυτόν ως νέα
µέλη, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17.
2. Ο αριθµός των εργαζόµενων µη µελών δεν µπορεί
να υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% του αριθµού των µελών. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων για αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει του τέσσερις (4) µήνες ετησίως.
Άρθρο 28
Γενική Συνέλευση
1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ή,
αν δεν έχει εκλεγεί Διοικητικό Συµβούλιο, του νοµίµου
εκπροσώπου του, µια τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο και
σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως εφόσον
υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα
προς το Διοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού ή τον
νόµιµο εκπρόσωπό του από το 1/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης. Αν το Διοικητικό Συµβούλιο ή ο νόµιµος
εκπρόσωπος αρνείται τη σύγκληση, παρά το αίτηµα τουλάχιστον του 1/3 των µελών, τα µέλη αυτά δικαιούνται
να την συγκαλέσουν. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6
του ν. 1667/1986.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την καταχώρησή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου δικαστηρίου, που αποφασίζει µε τη διαδικασία
των ασφαλιστικών µέτρων του Κ.Πολ.Δ.. Οι αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον παρόντα
νόµο, στο ν.1667/1986 ή στο καταστατικό του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
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Άρθρο 29
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και δύο (2) τουλάχιστον µέλη. Σε κάθε περίπτωση ο
συνολικός αριθµός των µελών του είναι περιττός. Τα µέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Η ιδιότητα του µέλους του Δ.Σ. είναι άµισθη.
2. Η διάρκεια της θητείας των µελών ορίζεται από το
καταστατικό. Η θητεία παρατείνεται µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 28, εντός της
οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη γενική συνέλευση των µελών, εφαρµοζόµενων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 7, 8, 9 του άρθρου 18 του ν.
2190/1920.
3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του.
4. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα αν το
ζητήσει το 1/3 των µελών του, αλλά όχι λιγότερα από δύο
(2) άτοµα. Η σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρό του
κατά τα οριζόµενα στο καταστατικό του Συνεταιρισµού
Εργαζοµένων. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά το ανωτέρω
αίτηµα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου που αντίκεινται στον παρόντα νόµο, στο ν. 1667/1986, σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιµες και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα µέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι αποφάσεις του
προσβάλλονται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη
δηµοσίευσή τους ενώπιον του κατά τόπον αρµοδίου δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων του Κ.Πολ.Δ.. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 7 του ν. 1667/1986.
6. Αν ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων έχει τρία (3) µέλη,
τα οποία µπορούν, αντί Διοικητικού Συµβουλίου, να εκλέξουν νόµιµο εκπρόσωπο, ο οποίος αναλαµβάνει όλες τις
αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 30
Αποθεµατικά - διανοµή κερδών
1. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α. Κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,
β. κατά ποσοστό µέχρι 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, εκτός κι αν τα 2/3 των µελών της
Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου δ΄,
γ. κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% και κατά µέγιστο
30% για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας, όπως ορίζονται
στον παρόντα νόµο και εξειδικεύονται στους καταστατικούς σκοπούς του,
δ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δυνατότητας.
Άρθρο 31
Λύση και εκκαθάριση
1. Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων λύεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Αν τα µέλη µειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 24,
β., σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986,
γ. κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, η οποία
εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του παρόντος, οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή του
Συνεταιρισµού στο οικείο Μητρώο. Η αίτηση εκδικάζεται
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του
Κ.Πολ.Δ..
2. Τη λύση του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων ακολουθεί
η άµεση διαγραφή του από το Μητρώο, το οποίο ενηµερώνει ηλεκτρονικά το Γ.Ε.ΜΗ. για τη λύση του Συνεταιρισµού και τη θέση του σε εκκαθάριση. Μετά τη διαγραφή
του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων από το Μητρώο, µόνο
αρµόδιο για τη δηµοσιότητα των πράξεων εκκαθάρισής
της είναι το Γ.Ε.ΜΗ..
3. Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη διάλυσή του, για όσο
χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη του Συνεταιρισµού
Εργαζοµένων καθίστανται συνεκκαθαριστές εφόσον το
καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση
µπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις τους λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία. Οι εκκαθαριστές δεν αµείβονται για τις
υπηρεσίες της εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία, και εξοφλούνται τα χρέη. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν
αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν την ονοµαστική
αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή µειωµένη αναλογικά προς το εναποµείναν ποσό. Αν αποµένει
αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.
4. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών και εκδικάζονται
κατά τις διατάξεις περί εκουσίας δικαιοδοσίας. Μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής αυτής απόφασης, οι αποφάσεις
των εκκαθαριστών παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
5. Με επιµέλεια του Γ.Ε.ΜΗ., η θέση του Συνεταιρισµού
Εργαζοµένων σε εκκαθάριση καταχωρίζεται αµέσως σε
κάθε µητρώο στο οποίο έχει πρόσβαση και υποχρέωση ενηµέρωσης, βάσει του άρθρου 791 Κ.Πολ.Δ..
6. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ. και αυτό µε τη σειρά του ενηµερώνει για την οριστική διαγραφή του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων κάθε
µητρώο στο οποίο έχει πρόσβαση και υποχρέωση ενηµέρωσης.
7. Αν ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.
Άρθρο 32
Αναβίωση Συνεταιρισµού Εργαζοµένων
1. Αν ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως
ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η
αναβίωσή της µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που
καταχωρίζεται στο οικείο Μητρώο.
2. Σε περίπτωση λύσης του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων επειδή τα µέλη του µειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες
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συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών
και ληφθεί σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης που
συγκαλείται εκτάκτως για να εγκρίνει την είσοδο νέων
µελών και να αποφασίσει την αναβίωσή του.
3. Η απόφαση της αναβίωσης, σε κάθε περίπτωση, λαµβάνεται από τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης και
οφείλει να καταχωρίζεται σε όλα τα αναγκαία µητρώα.
4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει
την αναβίωση καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο ενηµερώνει το Μητρώο και κάθε άλλο µητρώο στο οποίο έχει πρόσβαση και υποχρέωση ενηµέρωσης. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων δε λύθηκε ποτέ.
5. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του απονέµοντος ενεργητικού στους συνεταίρους.

Άρθρο 33
Πόροι και οικονοµικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ.
και τους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων
1. Ως πόροι των Κοιν.Σ.Επ. και των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων νοούνται το κεφάλαιο της επιχείρησης, κάθε
έσοδο από την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και
από την αξιοποίηση της περιουσίας τους, δωρεές τρίτων,
επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς ή Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθµού, έσοδα από άλλα προγράµµατα, κεφάλαια από κληροδοτήµατα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
2. Εργαζόµενοι στους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων
και στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού και λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής νοσήλιο
ή παροχή ή σύνταξη ως έµµεσα ασφαλισµένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα µε
την αµοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισµό
Εργαζοµένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34
Λοιπές ρυθµίσεις και εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι
Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων του παρόντος νόµου, για τα
θέµατα τήρησης της δηµοσιότητάς τους, υπάγονται στις
διατάξεις του ν. 3419/2005 (Α΄ 297), όπως ισχύει, κατά
το µέρος που αφορά το Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και του ν. 3853/2010 (Α΄ 90), όπως ισχύει, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόµο αυτό.
2. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι
Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων του παρόντος νόµου απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους σε οικείο
προς τη δραστηριότητά τους επιµελητήριο.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή -επί συναρµοδιότητας- µε υπουργικές αποφάσεις των συναρµοδίων υπουργών, καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα για
την εφαρµογή των προβλέψεων του παρόντος νόµου, όπως τα απαιτούµενα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων
που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ., προτυπο-

ποιηµένα καταστατικά Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων
από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και η διαχείριση αυτών, ο καθορισµός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπάσµατων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του
τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων,
αποσπασµάτων των πράξεων και στοιχείων που εµφανίζονται στη µερίδα η πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ., η ένταξη στις αρµοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης
των συναλλαγών των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και όµοια θέµατα λειτουργίας και συνεργασίας µε το Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται τα
θέµατα λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου.
Άρθρο 35
Αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εµπορία µέσω κύριας
ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ηµεδαπή και κάθε εµπορική εταιρεία, εφόσον η σύστασή της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη (απλή ή
κατά µετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισµός (στον
οποίο περιλαµβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός ο πιστωτικός συνεταιρισµός), οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισµοί εργαζοµένων, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, η ανώνυµη εταιρεία, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39
του απο 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγµατος. Από
την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (Α΄ 52),
οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν.
959/1979 (Α΄ 192) και οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (Α΄
220).»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005, που προστέθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 13
του ν. 3853/2010 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 118 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται για τις καταχωρίσεις που διενεργούν οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης κατά το στάδιο σύστασης των οµόρρυθµων εταιρειών, των ετερόρρυθµων εταιρειών (κάθε µορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών,
των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, των κοινωνικών
συνεταιριστικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισµών εργαζοµένων και των ανωνύµων εταιρειών, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.»
3. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 προστίθεται παράγραφος 10, που έχει ως εξής:
«10. Οι αιτήσεις καταχώρισης που αφορούν στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισµούς εργαζοµένων υποβάλλονται απευθείας στα
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Γ.Ε.ΜΗ., µε εξαίρεση τις καταχωρίσεις για τις οποίες
προβλέπεται προηγούµενη έγκριση από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης
στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου
81 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), προστίθεται τρίτο εδάφιο
που έχει ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται θέµατα των προηγουµένων εδαφίων που αφορούν στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισµούς εργαζοµένων.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3419/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, επέρχονται,
ως προς τις οµόρρυθµες εταιρείες, τις ετερόρρυθµες εταιρείες (απλές ή κατά µετοχές), τις ανώνυµες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισµένης ευθυύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισµούς, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
τους συνεταιρισµούς εργαζοµένων και τις εταιρείες που
αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσµατα:».
6. Το άρθρο 1 του ν. 3853/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 117 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η απλοποίηση
των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εµπορικών εταιρειών και ειδικότερα των οµορρύθµων εταιρειών, των ετερορρύθµων εταιρειών (κάθε µορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισµών εργαζοµένων, των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των ανωνύµων εταιρειών (εφεξής: «Εταιρείες»).»
7. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3853/2010 προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:
«5. Το Γραµµάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας
για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους
συνεταιρισµούς εργαζοµένων περιλαµβάνει µόνον το
τέλος καταχώρισης, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές απαλλάσσονται από την καταβολή των υπολοίπων οικονοµικών υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου.»
8. Στο ν. 3853/2010 προστίθεται άρθρο 5β, που έχει ως
εξής:
«Άρθρο 5β
Διαδικασία σύστασης των κοινωνικών συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και των συνεταιρισµών εργαζοµένων
1. Για τη σύσταση µιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (εφεξής αναφεροµένη και ως Κοιν.Σ.Επ.) ή ενός συνεταιρισµού εργαζοµένων (εφεξής αναφερόµενο
και ως Συν.Εργ.) το πρόσωπο που είναι καταστατικά ορισµένο ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο προβαίνει,

ενώπιον της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. οποιουδήποτε επιµελητηρίου στην Ελλάδα, στις παρακάτω ενέργειες:
α) Καταθέτει το έγγραφο σύστασης της επιχείρησης.
Το έγγραφο αυτό είναι απλό ιδιωτικό έγγραφο, ονοµαζόµενο και «Καταστατικό», ενώ περιβάλλεται τον τύπο του
συµβολαιογραφικού εγγράφου αν το επιβάλλει ειδική
διάταξη νόµου, αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη µεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο
τύπος αυτός ή αν ο τύπος αυτός επιλέγεται από τα µέρη.
β) Υποβάλλει υπογεγραµµένη αίτηση καταχώρισης
στο Γ.Ε.ΜΗ.
γ) Υποβάλλει αίτηση για την καταχώριση της επωνυµίας στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για την εγγραφή της επιχείρησης ως µέλους σε αυτό.
δ) Καταβάλλει το γραµµάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας.
ε) Υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τη διεύθυνση της
επιχείρησης, εφόσον η διεύθυνση δεν προκύπτει µε σαφήνεια από το συστατικό έγγραφο της επιχείρησης.
στ) Υποβάλλει τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθµού
φορολογικού µητρώου.
2. Αυθηµερόν η το αργότερο την εποµένη εργάσιµη ηµέρα και µετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η «Υπηρεσία Μίας Στάσης» υποχρεούται να:
α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του
εγγράφου σύστασης, ως προς τη νοµιµοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλοµένων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει. Ιδιαίτερα ελέγχεται αν στο καταστατικό της εταιρείας αναφέρεται η επωνυµία, ο σκοπός και το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και αν µε βάση τα υποβαλλόµενα έγγραφα,
ο σκοπός της εταιρείας είναι τυχόν νόµιµος ή αντίκειται
στη δηµόσια τάξη, ή κάποιος εκ των ιδρυτών είναι ανίκανος για δικαιοπραξία.
β) Προβεί, µέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε προέλεγχο της επωνυµίας και στη
χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η προτεινόµενη
επωνυµία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η
Υπηρεσία ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους και, µετά
από συνεννόηση µαζί τους, προβαίνει σε τροποποίηση
της επωνυµίας.
γ) Προβεί στην είσπραξη του γραµµατίου ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής του.
δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.
ε) Μεριµνήσει, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3,
για την καταχώριση και εγγραφή της εταιρείας στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297)
και για τη χορήγηση Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθµού Καταχώρισης που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005.
στ) Μεριµνήσει, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρείας αν είναι εφικτό, καθώς και για την αποστολή ανακοίνωσης
περί της σύστασης της εταιρείας, καθώς και των στοιχείων των εταίρων και διαχειριστών αυτής στους οικείους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης.
3. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, προκύψει ότι η αίτηση, τα
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προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά ή το έγγραφο σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κειµένης νοµοθεσίας, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται, µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συµπληρώσεις µέσα σε δύο εργάσιµες, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα εργάσιµες ηµέρες
από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση αυτής της προθεσµίας παρατείνει ανάλογα την προθεσµία
που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Αν η προθεσµία
των δύο ή δέκα εργασίµων ηµερών παρέλθει άπρακτη η
τα στοιχεία, παρά την εµπρόθεσµη υποβολή τους, εξακολουθούν να µην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου,
η σύσταση της εταιρείας δεν καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
και το γραµµάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας
που καταβλήθηκε επιστρέφεται, εν όλω ή εν µέρει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση
της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4.»
Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται τα άρθρα 1 µέχρι και 17 του ν. 4019/2011 (A΄
216).
2. Με την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού: α) οι υφιστάµενες Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του, µετατρέπονται αυτοδίκαια σε Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων µε αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού τους και β) οι
υφιστάµενες Κοιν.Σ.Επ. φροντίδας µετατρέπονται αυτοδίκαια σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας µε αντίστοιχη υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού τους.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται: α) η ηµεροµηνία έναρξης απογραφής των λειτουργούντων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στο Γ.Ε.ΜΗ., η λήξη
της προθεσµίας απογραφής, τα νοµιµοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία διαγραφής αυτών που είτε δεν λειτουργούν, είτε δεν απογράφηκαν, β) η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των καταχωρίσεων στα Γ.Ε.ΜΗ., και γ) κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
4. Μέχρι τη σύσταση του Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας που προβλέπεται στον παρόντα νόµο: α) µετά την
περάτωση της εκκαθάρισης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας, τυχόν αποµένον ενεργητικό περιέρχεται
στα µέλη κατά την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών
τους µερίδων, ακέραιη ή αναλογικά προς το εναποµείναν
ποσό και β) τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται σε
φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας αποτελούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ε.ΔΕ (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), όπως ισχύει.
5. Από την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των καταχωρίσεων στα Γ.Ε.ΜΗ. που ορίζεται στην παράγραφο 2,
όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται το «Μητρώο
Κοινωνικής Οικονοµίας» ως τηρητής δηµοσιότητας των
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας, νοείται εφεξής το
Γ.Ε.ΜΗ..

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 37
Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Οικονοµίας.
2. Η Ειδική Γραµµατεία έχει ως κύριο έργο τη χάραξη,
εκτέλεση και εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής για
την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία µε αποτελεσµατικότερο τρόπο, καθώς καθίσταται δυνατή η εκπόνηση και η παρακολούθηση βραχυπρόθεσµων αλλά και µεσοµακροπρόθεσµων πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία.
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.
Άρθρο 38
Ειδικός Γραµµατέας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
1. Συνιστάται µία (1) θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα µε βαθµό Β΄ της κατηγορίας των ειδικών θέσεων
(άρθρο 28 του ν. 1558/1985, Α΄ 137). Ο Ειδικός Γραµµατέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας διορίζεται
και παύεται µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο Ειδικός Γραµµατέας προΐσταται των υπηρεσιακών
µονάδων και του προσωπικού της Ειδικής Γραµµατείας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, συντονίζει τη
λειτουργία τους και είναι υπεύθυνος της αποδοτικότητάς τους. Προσυπογράφει όλα τα διοικητικά έγγραφα,
που προέρχονται από τις υπαγόµενες σε αυτόν υπηρεσιακές µονάδες και υπογράφονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Οικονοµίας.
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Άρθρο 39
Διάρθρωση Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
1. Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας διαρθρώνεται στις κάτωθι οργανικές µονάδες:
α. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα.
β. Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας,
µε πέντε Τµήµατα:
Ι. Τµήµα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονοµία.
ΙΙ. Τµήµα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και Δικτύωσης.
ΙΙΙ. Τµήµα Έρευνας και Μελετών για τη Κοινωνική και
Αλληλέγγυα Οικονοµία.
IV. Τµήµα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
V. Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.

Άρθρο 40
Αρµοδιότητες Οργανικών Μονάδων
της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
1. Το Γραφείο του Ειδικού Γραµµατέα Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη και κάθε αναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Γραµµατέα (επιµέλεια αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου κ.ά.).
2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας έχει επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασµό, το συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών που αφορούν στην Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και
στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, καθώς και τις
αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και στήριξη του
θεσµού. Η Διεύθυνση συγκροτείται από πέντε Τµήµατα µε
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
Ι. Το Τµήµα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) Τη χάραξη και την εποπτεία υλοποίησης της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, ως προς το συντονισµό, την ανάλυση κόστους-ωφέλειας, την προτεραιοποίηση, την ωρίµανση των σχετικών
δράσεων για την εφαρµογή και τη διασφάλιση της συνεκτικότητάς της.
β) Την εκπόνηση και συνεχή προσαρµογή του θεσµικού
– κανονιστικού πλαισίου σε θέµατα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας.
γ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής
των πολιτικών ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας.
δ) Την επίλυση οριζόντιων θεµάτων διακυβέρνησης στα
ως άνω θέµατα, σε συνεργασία και κατόπιν κατάθεσης
προτάσεων από και προς τα Υπουργεία και τους Φορείς
του Δηµοσίου, καθώς επίσης και η κατάθεση προτάσεων
στους αρµόδιους Υπουργούς για την βελτίωση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, καθώς και την προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών.
ε) Το σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων προβολής της
κοινωνικής οικονοµίας σε εθνικό επίπεδο.
στ) Το σχεδιασµό και την προώθηση εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων προς τους φορείς κοινωνικής

και αλληλέγγυας οικονοµίας και προς τη δηµόσια διοίκηση.
ΙΙ. Το Τµήµα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και
Δικτύωσης έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων που αφορούν την κοινωνική οικονοµία, συντονίζει τους κατά περίπτωση εµπλεκόµενους φορείς, προς το
σκοπό της διαµόρφωσης των εθνικών θέσεων σε σχέση
µε το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινωνική Οικονοµία και
προς το σκοπό της υλοποίησης της στρατηγικής αυτής σε
εθνικό επίπεδο.
β) Τη συµµετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισµούς που έχουν σχέση µε τα αντικείµενα της αρµοδιότητάς του.
γ) Τη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα
ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών
για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραµµάτων - στρατηγικών σχεδίων για την κοινωνική οικονοµία.
δ) Τη συγκέντρωση καλών πρακτικών καινοτόµων έργων και δράσεων διεθνώς, τα οποία επικοινωνεί σε αρµόδια Υπουργεία και Φορείς του δηµοσίου, καθώς και σε φορείς της Κοινωνικής και αλληλέγγυας Οικονοµίας.
ε) Το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων προβολής
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας στην ΕΕ και
διεθνώς.
στ) Τη διασύνδεση µε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας του εξωτερικού µε σκοπό την εκπόνηση
πολιτικών και παραγωγή εργαλείων για την υποστήριξη
και την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών µεταξύ φορέων κοινωνικής οικονοµίας.
ζ) Το σχεδιασµό και προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη δικτυώσεων των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας.
ΙΙΙ. Το Τµήµα Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) Το σχεδιασµό, τη διεξαγωγή και παρακολούθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και µελετών που αφορούν
στην προώθηση και στήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
β) Τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων / βιβλιοθήκης µελετών και ερευνών, δηµόσια προσβάσιµης.
γ) Τη συνεργασία µε πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα για τη συµµετοχή και παρακολούθηση ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών.
δ) Τη δηµιουργία Μητρώου ερευνητών / µελετητών σε
θέµατα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, κοινωνικής καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας.
ε) Το σχεδιασµό και την ανάπτυξη της εφαρµογής του
εργαλείου µέτρησης κοινωνικού αντικτύπου (social
auditing)
στ) Την ενσωµάτωση των διεθνών αρχών για τον κοινωνικό αντίκτυπο.
ΙV. Το Τµήµα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) Την παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολίτες αναφορικά µε τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, συνεταιρισµών εργαζοµένων, απόκτησης ιδιότητας «Φορέα
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας».
β) Την παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολίτες αναφορικά µε τη λειτουργία και συµµετοχή στις υποστηρικτικές δοµές και στα υποστηρικτικά µέτρα.
γ) Την έγκριση σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών
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Επιχειρήσεων και Συνεταιρισµών Εργαζοµένων.
δ) Την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
ε) Το σχεδιασµό και την ανάπτυξη υποστηρικτικών µέτρων για τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας.
στ) Την παρακολούθηση των δράσεων που αναπτύσσονται για την υποστήριξη των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας.
V. Το Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) την καταγραφή και παρακολούθηση της δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας,
β) τον έλεγχο νοµιµότητας των φορέων κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας κατά τη λειτουργίας τους, αναφορικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου, η σύνταξη έκθεσης πορισµάτων ελέγχου και η έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων,
γ) τη συνεργασία µε τους καθ’ ύλην αρµόδιους δηµόσιους φορείς, για την τήρηση του πλαισίου ελέγχων των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας,
δ) την εποπτεία και παρακολούθηση του Ταµείου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
3. Για την πλήρωση των θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας εφαρµόζονται οι ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις του π.δ. 3528/2007.

τεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας δύναται να
στελεχώνεται µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης εντός διµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και µε κοινοποίηση στην
υπηρεσία του υπαλλήλου.

Άρθρο 41
Στελέχωση - Σύσταση θέσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδική Γραµµατεία
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, υπαγόµενη απευθείας
στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
2. Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά έχει ως κύριο έργο:
α. Τη διαµόρφωση των κατευθυντηρίων γραµµών για κάθε τοµέα πολιτικής συναφούς µε την κοινωνική ένταξη των
Ροµά και την εισήγηση των ως άνω πολιτικών προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Την άρρηκτη συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία, φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
και µε ιδιωτικούς φορείς για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των παρεµβάσεων για ζητήµατα των Ροµά και για το
συντονισµό και τη διατοµεακή παρακολούθηση των πολιτικών για τους Ροµά, όπως πρόσβασης στην εκπαίδευση,
στην απασχόληση, στην υγειονοµική περίθαλψη και στη
στέγαση.
γ. Τη σύσταση και ανάπτυξη γεωπληροφοριακού συστήµατος για την τεκµηρίωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχετικών πολιτικών και την παράλληλη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών του πληθυσµού των Ροµά, που
διαβιεί σε καταυλισµούς και οικισµούς αποκοµµένους από
τον γενικότερο αστικό ιστό.
δ. Την παροχή συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους εµπλεκόµενους φορείς για τον σχεδιασµό
και την αξιολόγηση των σχετικών µε θέµατα Ροµά παρεµβάσεων και τη διενέργεια ηµερίδων και εκδηλώσεων προς
τούτο.
ε. Τη διενέργεια ερευνών πεδίου και µελετών των συνθηκών διαβίωσης της ως άνω ευάλωτης κοινωνικής οµά-

1. Οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας στελεχώνονται από είκοσι επτά
(27) υπαλλήλους, εκ των οποίων δύο (2) στο Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα και είκοσι πέντε (25) στη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
Για την πλήρωση των οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας συνιστώνται
δώδεκα (12) θέσεις τακτικού προσωπικού της Ειδικής
Γραµµατείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής. Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται
στις προβλεπόµενες από το π.δ. 113/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» θέσεις.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα γίνει η κατανοµή των θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
3. Καταργούνται τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2,
καθώς και τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του π.δ. 113/2014.
4. Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στελεχώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28). Τα προσόντα διορισµού
στις παραπάνω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
5. Για τη στελέχωση του Γραφείου του Ειδικού Γραµµατέα εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 63/2005. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβαθµίζονται οι θέσεις του
προηγούµενου εδαφίου και καθορίζονται τα καθήκοντά
τους.
6. Για τις λοιπές θέσεις προσωπικού, η Ειδική Γραµµα-

Άρθρο 42
Δαπάνες
Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας βαρύνουν τον Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αναγκαίες πιστώσεις
εγγράφονται κάθε έτος σε Ειδικό Φορέα του Προϋπολογισµού του ως άνω Υπουργείου. Κύριος διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο Ειδικός Γραµµατέας Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας, ο οποίος αναλαµβάνει µε αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις δαπανών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΡΟΜΑ
Άρθρο 43
Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης
των Ροµά - Έργο
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δας και των προβληµάτων συναφών µε θέµατα στέγης, εκπαίδευσης, υγείας και εργασίας.
στ. Την αναζήτηση και λήψη από οποιονδήποτε δηµόσιο
ή ιδιωτικό φορέα, που ασχολείται µε θέµατα των Ροµά, κάθε πληροφορίας ή στοιχείου απαραίτητου για τη διαµόρφωση εθνικής πολιτικής για την ως άνω ευάλωτη κοινωνική οµάδα.
3. Μεταφέρεται το Εθνικό Σηµείο Επαφής για την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ροµά από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στην Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά του ίδιου Υπουργείου.
Άρθρο 44
Ειδικός Γραµµατέας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά
1. Συνιστάται µία (1) θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα µε βαθµό Β΄ της κατηγορίας των ειδικών θέσεων (άρθρο 28 του ν. 1558/1985, Α΄ 137). Ο Ειδικός Γραµµατέας
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά διορίζεται και παύεται µε
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Για το διορισµό στη θέση του Ειδικού Γραµµατέα Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά απαιτούνται η κατοχή τουλάχιστον πτυχίου ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµης
της αλλοδαπής και εµπειρία σε θέµατα των Ροµά. Ως Ειδικός Γραµµατέας δύναται να διοριστεί και δηµόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος οποιουδήποτε Φορέα
της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
µε εµπειρία σε ζητήµατα Ροµά. Στην τελευταία περίπτωση,
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 1558/1985.
Ως εµπειρία νοείται η άσκηση έργου, που σχετίζεται µε
το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης.
Η θητεία του Ειδικού Γραµµατέα Κοινωνικής Ένταξης
των Ροµά ορίζεται τετραετής µε δυνατότητα ανανέωσης
για µία ακόµη φορά για ίσο χρονικό διάστηµα.
2. Ο Ειδικός Γραµµατέας προίσταται των υπηρεσιακών
µονάδων και του προσωπικού της Ειδικής Γραµµατείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, συντονίζει τη λειτουργία
τους και είναι υπεύθυνος της αποδοτικότητάς τους. Προσυπογράφει όλα τα διοικητικά έγγραφα, που προέρχονται
από τις υπαγόµενες σε αυτόν υπηρεσιακές µονάδες και υπογράφονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή
κωλύεται αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας.
3. Ο Ειδικός Γραµµατέας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά
δύναται να συγκροτεί οµάδες εργασίας αποτελούµενες από στελέχη υπηρεσιών ή φορέων, εµπειρογνώµονες και ιδιώτες για τη µελέτη συναφών µε τις αρµοδιότητές του
θεµάτων.
Άρθρο 45
Διάρθρωση Ειδικής Γραµµατείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά
Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά
διαρθρώνεται στις κάτωθι οργανικές µονάδες:
α. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα.

β. Τµήµα Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης.
γ. Τµήµα Τεκµηρίωσης, Αξιολόγησης, υποστήριξης και
Εξειδίκευσης.
Άρθρο 46
Αρµοδιότητες Οργανικών Μονάδων της
Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά
1. Το Γραφείο του Ειδικού Γραµµατέα Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη και κάθε
αναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Γραµµατέα (επιµέλεια αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου κ.ά.).
2. Το Τµήµα Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α. Παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά.
β. Σχεδιάζει και αναθεωρεί την Εθνική Στρατηγική για
την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά, όταν κρίνεται απαραίτητο, σε ετήσια βάση, όπως ορίζεται στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των
Ροµά µέχρι το 2020, κατόπιν προηγούµενης διαβούλευσης
µε φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπροσώπους
της κοινωνίας των πολιτών.
γ. Καταρτίζει κατευθυντήριες γραµµές και θέτει προτεραιότητες για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά.
δ. Εισηγείται προτάσεις προς τις κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές συναφείς µε τη διασφάλιση και εφαρµογή των αρχών της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά.
ε. Αξιολογεί και εγκρίνει τις προτάσεις των αρµόδιων υπηρεσιών, προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των
στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη
των Ροµά.
στ. Εισηγείται τη λήψη νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων για την προώθηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά.
ζ. Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς
και συµµετέχει στα αρµόδια κοινοτικά όργανα για κάθε ζήτηµα που αφορά στην ένταξη των Ροµά.
η. Συνεργάζεται µε τα Σηµεία Επαφής για την Κοινωνική
Ένταξη των Ροµά των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Εξωτερικών, των αιρετών Περιφερειών, καθώς
και της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη.
θ. Συνεργάζεται µε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτες χώρες και διεθνείς φορείς για τη διαµόρφωση
κοινής προσέγγισης και τον συντονισµό των πολιτικών καταπολέµησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισµού
και κάθε µορφής διακρίσεων και ανισότητας στο πλαίσιο
της κοινωνικής ένταξης των Ροµά.
ι. Συντάσσει τις απαιτούµενες εκθέσεις, που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντάσσει ετήσια έκθεση
πεπραγµένων της Ειδικής Γραµµατείας για ζητήµατα Ροµά, η οποία υποβάλλεται από τον Ειδικό Γραµµατέα στον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (38/2.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, Α΄

70
137).
ια. Συστήνει, τηρεί, διαχειρίζεται και ενηµερώνει µητρώο
των παρεµβάσεων, που χαράσσονται και υλοποιούνται.
ιβ. Αποτελεί Εθνικό Σηµείο Επαφής προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα αρµόδια όργανά της για θέµατα, που αφορούν στην κοινωνική ένταξη των Ροµά.
ιγ. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαµόρφωση εθνικών θέσεων, καθώς και στην ανταλλαγή δεδοµένων στατιστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών.
ιδ. Ενηµερώνεται από τις αρµόδιες αρχές για την εξέλιξη και έκβαση των υποθέσεων, που εκκρεµούν ενώπιον ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων, συναφών µε την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά.
ιε. Προωθεί διαδικασίες διαβούλευσης µε αρµόδιους φορείς και µε εκπροσώπους της Κοινότητας των Ροµά.
3. Το Τµήµα Τεκµηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης
και Εξειδίκευσης µεριµνά για τα εξής:
α. Συλλέγει και επεξεργάζεται ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα παρεµβάσεων υπέρ της κοινωνικής ένταξης των
Ροµά τόσο από υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης όσο και από ιδιωτικούς φορείς (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.).
β. Διενεργεί έρευνες πεδίου για τη χαρτογράφηση του
πληθυσµού και των συνθηκών διαβίωσης, τη δηµοτολογική
τους κατάσταση, την εκπαίδευση και την πρόσβαση στην
τυπική αγορά εργασίας και απασχόληση. Καταγράφει την
υφιστάµενη κατάσταση, τεκµηριώνει προτεινόµενες πολιτικές και παρακολουθεί τη διαδικασία ένταξης και υλοποίησης των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά.
γ. Έχει την ευθύνη της τήρησης, διαχείρισης και ενηµέρωσης των εθνικών βάσεων δεδοµένων για τα ποσοτικά
και ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού των Ροµά και
την παρακολούθηση των παρεµβάσεων σε όλους τους τοµείς της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη
των Ροµά. Τα ως άνω δεδοµένα προσδιορίζονται σε στοιχεία γεωγραφικού χαρακτήρα, στοιχεία ως προς την τυπολογία οικισµού και ως προς τα χαρακτηριστικά των κελυφών κατοικίας, πληθυσµιακά δεδοµένα ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία, στοιχεία ως προς την οικονοµική κατάσταση των οικισµών των Ροµά και ως προς την προσβασιµότητα σε εκπαιδευτικές και υγειονοµικές υποδοµές.
δ. Καθορίζει δείκτες, βάσει στοιχείων, για την παρακολούθηση της υλοποίησης και την αποτελεσµατικότητα των
σχετικών παρεµβάσεων.
ε. Συνεργάζεται µε αρµόδιους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τον καθορισµό ενιαίων δεικτών.

στ. Εκπονεί σχέδια δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης
για όλους τους τοµείς της Εθνικής Στρατηγικής, εκδίδει
σχετικά πρότυπα και ορίζει προδιαγραφές προς τους φορείς υλοποίησης.
ζ. Μεριµνά για την παροχή πληροφοριών, υποδείξεων
και συµβουλών προς τους άµεσα ενδιαφερόµενους φορείς
και προωθεί συµµετοχικές διαδικασίες σε θέµατα, που άπτονται του αντικειµένου του.
η. Παρέχει συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε υπουργεία και σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄
και Β' βαθµού για το σχεδιασµό παρεµβάσεων για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενεργοποίηση των γυναικών Ροµά.
θ. Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης µέσω υπηρεσιών
υποστήριξης (Help desk on line).
ια. Εκπονεί εργαλεία, πρότυπα επιχειρησιακά σχέδια ανά τοµέα παρέµβασης, γενικές προδιαγραφές για οριζόντιες δράσεις, οδηγούς κ.ά. σε συνεργασία µε τα αρµόδια
τµήµατα της Ειδικής Γραµµατείας.
ιβ. Συνεργάζεται µε φορείς διαχείρισης, υλοποίησης και
υποστήριξης ολοκληρωµένων παρεµβάσεων υπέρ της ευάλωτης οµάδας των Ροµά.
ιγ. Διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις για την καταγραφή
προβληµάτων και την παροχή υποστήριξης για τον σχεδιασµό παρεµβάσεων.
Άρθρο 47
Σύσταση θέσεων
1. Συνιστώνται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις τακτικού
(µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, κατηγορίας ΠΕ µε βαθµούς Α΄Δ', εκ των οποίων δύο (2) είναι θέσεις Προϊσταµένων Τµηµάτων και δύο (2) αποτελούν θέσεις διοικητικών υπαλλήλων (ΠΕ Διοικητικών Γραµµατέων) στο Γραφείο του Ειδικού Γραµµατέα.
2. Στα Τµήµατα της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά προΐστανται υπάλληλοι από τους ακόλουθους κλάδους:
α. Τµήµα Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης: ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών.
β. Τµήµα Τεκµηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και
Εξειδίκευσης: ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών ή
Οικονοµικών Επιστηµών.
3. Οι ως άνω θέσεις διακρίνονται κατά κατηγορία και
κλάδο, ως εξής:
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4. Η Ειδική Γραµµατεία για ζητήµατα Ροµά στελεχώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Τα προσόντα διορισµού στις παραπάνω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39).
5. Οι δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στο Γραφείο του Ειδικού Γραµµατέα δύναται να καλύπτονται µε
απόσπαση από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που γίνεται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού (άρθρο 18 παρ. 16 του ν. 2503/1997, Α΄ 107).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβαθµίζονται
οι θέσεις του προηγούµενου εδαφίου και καθορίζονται
τα καθήκοντά τους.
6. Για τις λοιπές θέσεις προσωπικού, η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά δύναται να στελεχώνεται µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης εντός διµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και µε κοινοποίηση
στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρµόδιο τµήµα
περί αποσπάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση
για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον η σχετική υπηρεσιακή ανάγκη αιτιολογείται επαρκώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των
αποσπώµενων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας των
προϊσταµένων των Τµηµάτων της Ειδικής Γραµµατείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου Τµήµατος.
8. Το τακτικό προσωπικό της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά υπάγεται ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση στην κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων υπαλλήλων.
9. Οι πράξεις αποσπάσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
10. Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά δύναται να στελεχώνεται και µε µετατάξεις υπαλλήλων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται η κατανοµή του παραπάνω προσωπικού στις υπηρεσιακές
µονάδες της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης
των Ροµά, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτού,
καθώς και κάθε άλλο θέµα λεπτοµερειακού ή τεχνικού
χαρακτήρα για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των
Ροµά.
Άρθρο 48
Δαπάνες
Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Γραµµατείας Κοι-

νωνικής Ένταξης των Ροµά βαρύνουν τον Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αναγκαίες πιστώσεις
εγγράφονται κάθε έτος σε Ειδικό Φορέα του Προϋπολογισµού του ως άνω Υπουργείου. Κύριος διατάκτης των
πιστώσεων ορίζεται ο Ειδικός Γραµµατέας Κοινωνικής
Ένταξης των Ροµά, ο οποίος αναλαµβάνει µε αποφάσεις
του τις σχετικές υποχρεώσεις δαπανών.
Άρθρο 49
Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων
1. Συνιστάται Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων, το οποίο
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και απαρτίζεται από: α) τον Ειδικό Γραµµατέα Κοινωνικής Ένταξης
των Ροµά, ως Πρόεδρο, β) τους εκπροσώπους - Σηµεία
Επαφής των συναρµόδιων για ζητήµατα Ροµά Υπουργείων, γ) τον Συνήγορο του Πολίτη, δ) έναν εκπρόσωπο της
Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ε) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και
στ) δύο πρόσωπα, που υποδεικνύονται από τις κοινότητες των Ροµά, λόγω της ιδιαίτερης γνώσης και εµπειρίας
σε θέµατα κοινωνικής ένταξης. Η γραµµατειακή υποστήριξη του ως άνω Συµβουλίου παρέχεται από υπαλλήλους
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση του προηγούµενου εδαφίου. Η θητεία των
µελών του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων ορίζεται τετραετής.
2. Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων έχει ως κύριο έργο: α) την παροχή επιστηµονικών στοιχείων και στήριξης
µέσω της έρευνας, ανάλυσης και συλλογής στοιχείων
και β) τη σύνταξη συστάσεων µε επιδιωκόµενο σκοπό
την ανάλυση των ζητηµάτων των Ροµά.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς οι
διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Α΄ 45).
Άρθρο 50
Τροποποιούµενες - Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
τυχόν προβλεπόµενες αρµοδιότητες άλλων υπηρεσιών,
που µε τον παρόντα νόµο ανατίθενται στην Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά τα προβλεπόµενα µε τις διατάξεις του
παρόντος θέµατα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 51
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις
1. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3586/2007 (Α΄ 151) τροποποιείται ως εξής:
«2. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων τους,
οι Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους, έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν ή να αναθέτουν σε τρίτους, τις ακόλουθες µελέτες, έργα ή εργασίες:».
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β. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151)
τροποποιείται ως εξής:
«3. Οι Φ.Κ.Α. εκτελούν τις εργασίες αξιοποίησης και
συντήρησης της ακίνητης περιουσίας τους. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας
υπηρεσίας, το Δ.Σ. του Φ.Κ.Α. κρίνει ότι δεν διαθέτουν
την απαιτούµενη υποδοµή, οι Φ.Κ.Α. δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες µε τις εταιρίες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που έχουν γίνει δεκτές από το σύστηµα
επιλογής της «Εταιρείας Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταµείων Ασφάλισης Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (Ε.ΔΕ.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), ακολουθώντας τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο π.δ. 60/2007 (Α΄64) και στο παρόν άρθρο. Η επιλογή των συµβαλλοµένων στη συµφωνία γίνεται κατ’ εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64).
Οι συµβάσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Α. συνάπτονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.»
γ. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151) απαλείφεται.
δ. Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151) αναριθµείται σε 7 και τροποποιείται ως εξής:
«7.α. Εντός των ορίων που προβλέπονται για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού ανά περίπτωση κι εφόσον
η συνολική δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το
10% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, οι Φ.Κ.Α. ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και απόφαση του οικείου Δ.Σ. µπορούν να αναθέτουν τις µελέτες,
τα έργα και τις εργασίες της παραγράφου 2 ή σε υπάλληλο µηχανικό ΠΕ ή ΤΕ που υπηρετεί στον Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 328/1998
(Α΄ 222), ή σε ιδιώτη µηχανικό ή τεχνική εταιρεία κατόπιν υπογραφής σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) για τις µελέτες και του
ν. 3669/2008 (Α΄116) για τα έργα.
β. Στην περίπτωση που, εντός των ανωτέρω ορίων
(του πρόχειρου διαγωνισµού), η συνολική δαπάνη των
εργασιών υπερβαίνει το ποσοστό 10% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, απαιτείται επιπρόσθετα και απόφαση του αρµοδίου Υπουργού, η οποία θα εγκρίνει την
απόφαση ανάθεσης του οικείου Δ.Σ..
γ. Στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη των εργασιών υπερβαίνει τα όρια του πρόχειρου διαγωνισµού ανά
περίπτωση, οι Φ.Κ.Α. δύνανται, ύστερα από εισήγηση
της αρµόδιας υπηρεσίας, απόφαση του οικείου Δ.Σ. και
έγκριση του αρµόδιου Υπουργού: i. να αναθέτουν τα ανωτέρω έργα και εργασίες στις Τεχνικές τους Υπηρεσίες, στην περίπτωση που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ii. να απευθύνονται σε φορείς του Δηµοσίου και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα, που διαθέτουν
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, iii. να απευθύνονται σε
θυγατρικές Τραπεζών και iv. να απευθύνονται σε εταιρείες που συµµετέχουν στην Ε.ΔΕΚ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε εφαρµογή της παραγράφου 3. Ειδικότερα, οι Φ.Κ.Α. που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση
ανάθεσης των µελετών, έργων και εργασιών σε τρίτους
(περιπτώσεις ii, iii και iv), πρέπει να τεκµηριώνουν επαρκώς την ανάθεση αυτή.
δ. Ακίνητα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης µπορούν µε
απόφαση των Διοικητικών Συµβουλίων τους και έγκριση
του αρµόδιου Υπουργού, να εκµισθώνονται, µόνα ή κατά
οµάδες και ενός ή περισσοτέρων Φορέων, σύµφωνα µε

τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1 και 2, 42
έως 49 του π.δ. 715/1979. Με τις αποφάσεις των Δ.Σ.
των Φορέων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, η χρονική διάρκεια,
το ελάχιστο µίσθωµα, οι τυχόν αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης, τα αποδεικτικά βιωσιµότητας της επιχείρησης,
το ύψος της εγγυήσεως, το οποίο πρέπει να είναι αντίστοιχο της αξίας του ακινήτου και της χρονικής διάρκειας της µίσθωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
ε. Για την ανάθεση µελέτης σε τρίτους, ανεξαρτήτως
ποσού, απαιτείται έγκριση της απόφασης του οικείου
Δ.Σ. από τον αρµόδιο Υπουργό.»
ε. Στο άρθρο 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151) προστίθεται
νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και τα
άρθρα 6, 9 του ν. 3586/2007 εφαρµόζονται από όλους
τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
στ. Ακίνητα που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης µπορούν να παραχωρούνται σε Υπηρεσίες του Δηµοσίου, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και σε λοιπά νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς ή
ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρετεί δηµόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε φορείς
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας. Η παραχώρηση
της χρήσης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που ορίζει τους όρους παραχώρησης, µετά από γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων των Φορέων.
Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της
παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα
προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλλαγµα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι εργασίες
διαµόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδοµικών ή άλλων αδειών βαρύνουν τον φορέα προς
τον οποίο γίνεται η παραχώρηση της χρήσης και µπορούν να συµψηφίζονται µε το µηνιαίο µίσθωµα κατόπιν
απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα που εκµισθώνει.
ζ. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ή του Ε.Φ.Κ.Α., µετά την ένταξή του ΕΤΑΑ σε αυτόν, µπορεί να προκηρυχθεί πλειοδοτικός διαγωνισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1 και 2, 42 έως 49
του π.δ. 715/1979 για την εκµίσθωση του Ξενοδοχείου
«ΕΣΠΕΡΙΑ» µετά ή άνευ του κινητού εξοπλισµού του. Ο
µη παραχωρούµενος εξοπλισµός µπορεί να διατίθεται
για κοινωφελείς σκοπούς. Στην απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ή του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζεται η χρονική διάρκεια της
µίσθωσης, το ελάχιστο µηνιαίο µίσθωµα, οι παρεχόµενες
εγγυήσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
η. Για τον προσδιορισµό του µισθώµατος των µισθώσεων των προηγούµενων παραγράφων προηγείται εκτίµηση της µισθωτικής αξίας από νόµιµα Πιστοποιηµένο Εκτιµητή κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του
ν. 4152/2013, εκ του τηρουµένου στο Υπουργείο Οικονοµικών µητρώου.
2. α. Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ενιαίο Κεφάλαιο
Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών» (Ε.Κ.Α.Φ.) που συστήθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
β. Τα υφιστάµενα Κεφάλαια Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.), τα οποία έχουν συσταθεί βάσει των
διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου µόνου του
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ν. 5167/1931 (Α΄ 222) (άρθρο 11 του π.δ. της 4ης Μαρτίου 1932), του άρθρου 3 του ν. 5944/1933 (Α΄387), του
άρθρου 5 του ν. 6178/1934 (Α΄ 214) και του άρθρου 6 του
ν.δ. 1254/1949 (Α΄288) καταργούνται ή διαλύονται µέχρι
την 31.12.2016, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).
γ. Οι διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 74 του
ν. 4331/2015 (Α΄69) ισχύουν αναλόγως για το προσωπικό των καταργούµενων ή διαλυόµενων µε την ανωτέρω
παράγραφο Κεφαλαίων Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών.
δ. Τα αποθεµατικά κεφάλαια των καταργούµενων
Κ.Α.Φ., µετά την ολοσχερή εξόφληση των υποχρεώσεών
τους, τα εναποµείναντα αδιάθετα ποσά των µέχρι σήµερα καταργηθέντων Κ.Α.Φ., καθώς και τα χρηµατικά διαθέσιµα των Κ.Α.Φ., τα οποία δεν λειτουργούν, δεν έχουν
διαλυθεί ή καταργηθεί και παραµένουν σε τραπεζικούς
λογαριασµούς, µεταφέρονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργηθέντων ή
καταργούµενων Κ.Α.Φ. περιέρχεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη µε την οποία µεταγράφονται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων. Οι µεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώµατα υπέρ
του Δηµοσίου, δήµων ή τρίτων.
Το αρχείο των καταργηθέντων ή καταργούµενων µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου Κ.Α.Φ. διατηρείται και
φυλάσσεται στις οικείες Λιµενικές Αρχές ή στις οικείες
Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του
Σ.ΕΠ.Ε.
Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων των διαλυόµενωνκαταργούµενων Κ.Α.Φ. λύονται αζηµίως το αργότερο
µέχρι τις 31.12.2016.
ε. Εκκρεµείς δίκες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν επηρεάζουν την κατάργηση των Κ.Α.Φ..
στ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε θέµα αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διάλυσης-κατάργησης των Κ.Α.Φ. που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4250/2014.
ζ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργείται.
3. Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), όπως αυτό ισχύει µετά τη συµπλήρωσή του µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4251/2014
(Α΄ 80), µε το άρθρο 9 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) και µε το
άρθρο 55 του ν. 4369/2016 (Α΄33), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω αναπηρίας και, εφόσον εκκρεµεί στις υγειονοµικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισµένων, το δικαίωµα συνταξιοδότησής
τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάµηνο, µε
το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη
λήξη του δικαιώµατος, µε την προϋπόθεση ότι για το δικαίωµα αυτό είχαν κριθεί από την αρµόδια υγειονοµική
επιτροπή αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον

67%. Εάν µετά τη γνωµάτευση των υγειονοµικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξιµο
ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν µικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συµψηφισµού, µε µηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν
χορηγούµενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.ΔΕ.
Οι ως άνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για όλα τα επιδόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για
τις συντάξεις µε αιτία την αναπηρία, ενώ, για τον ίδιο
χρόνο, παρατείνεται η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όσων εµπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου
αυτού αρχίζει αναδροµικά από 1.7.2016 για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του και λήγει
στις 31.12.2016.»
4. α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4331/2015 (Α΄
69), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή χαρακτηρίζει, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), ως
χρόνιες σωµατικές ή πνευµατικές ή ψυχικές παθήσεις ή
βλάβες που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας.»
β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν χαρακτηριστεί, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α΄220),
ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισµένες
δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση αναθεωρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από γνώµη της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής. Στις προκηρύξεις πλήρωσης
θέσεων που διενεργούνται µε βάση το ν. 2643/1998 λαµβάνονται υπόψη ως παθήσεις ή βλάβες χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση, οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν λάβει τον χαρακτηρισµό αυτόν έως την ηµεροµηνία
έκδοσης των εν λόγω προκηρύξεων.»
5. Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύει, εφαρµόζεται αναλογικά και για κάθε είδους παροχή που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).
Άρθρο 52
Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εποπτευόµενων Φορέων
1.α. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τίθενται σε λειτουργία τα
ακόλουθα συστήµατα:
αα) Σύστηµα Επιτελικής Παρακολούθησης (BI
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Intelligence System) Αποτελεσµατικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας και Εποπτευόµενων Φορέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αβ) Σύστηµα
Ενιαίας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτηµάτων Πολιτών µε
την ονοµασία «ΑΠΛΟ».
β. Σκοπός του συστήµατος Επιτελικής Παρακολούθησης Αποτελεσµατικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας
είναι η επιτελική παρακολούθηση της επιχειρησιακής
λειτουργίας και απόδοσης του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω της συγκέντρωσης, τήρησης και επεξεργασίας δεδοµένων, τα οποία είτε συλλέγονται πρωτογενώς (µέσω απευθείας καταγραφής) είτε αντλούνται από υφιστάµενα
πληροφοριακά συστήµατα, τόσο από εποπτευόµενους
φορείς του Υπουργείου, όσο και από τρίτους Φορείς (Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπηρεσίες
άλλων Υπουργείων κ.ά.).
Τα δεδοµένα αυτά αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας, της απασχόλησης, της ανασφάλιστης εργασίας, της απασχόλησης αλλοδαπών, των
κοινωνικών διακρίσεων, της επαγγελµατικής κατάρτισης, των συνταξιούχων, των ασφαλισµένων, των συντάξεων, οικονοµικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών φορέων και άλλα πεδία ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το σύστηµα ενηµερώνεται και από άλλα συστήµατα σε σχέση µε δεδοµένα αρµοδιότητας του Υπουργείου, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων σχετικά µε την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
Όλοι οι εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φορείς υποχρεούνται να συγκεντρώνουν και να στέλνουν,
ηλεκτρονικά και σε τακτική βάση, τα δεδοµένα που θα
τροφοδοτούν το Σύστηµα Επιτελικής Παρακολούθησης
Αποτελεσµατικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας κατά
λόγο αρµοδιότητας.
γ. γα) Σκοπός του συστήµατος «ΑΠΛΟ» είναι η προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών µιας στάσης προς τους συναλλασσόµενους µε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γβ) Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του
ν. 3899/2010 (Α΄ 212) όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ.
Ε΄ του άρθρου 138 του µέρους Γ΄ του Κεφαλαίου ΙΣΤ΄
του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) έχουν ανάλογη εφαρµογή για
τις υπηρεσίες που εντάσσονται στις ψηφιακές υπηρεσίες του συστήµατος «ΑΠΛΟ».
δ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής του άρθρου αυτού, καθώς και ειδικότερα τεχνικά, οργανωτικά ή λεπτοµερειακά θέµατα που αφορούν τη συγκέντρωση, την αποστολή, την τήρηση,
την πρόσβαση και την ασφαλή διαχείριση και επεξεργασία δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τεχνικών ανωνυµοποίησης για την πλήρη παρεµπόδιση της
εξακρίβωσης της ταυτότητας των υποκειµένων των δεδοµένων.
2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:
«δ) Οι δαπάνες των κλάδων «ΛΑΕΚ» και «Λογαριασµός Κοινωνικής Πολιτικής» βαρύνουν τους διαχρονικά
αποδιδόµενους πόρους στον ΟΑΕΔ για τη χρηµατοδότηση τους και καταβάλλονται από τα σχετικά ταµειακά δια-

θέσιµα, ανεξαρτήτως εάν έχει µεταβιβασθεί από το
Ι.Κ.Α. ή τον Ε.Φ.Κ.Α. το ποσό που αντιστοιχεί στις εν λόγω ενιαύσιες δαπάνες το έτος καταβολής τους.»
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, µπορεί να
συνιστώνται Τοπικά Τµήµατα Κοινωνικής Επιθεώρησης
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), χωρίς
σύσταση νέων οργανικών θέσεων. Τα Τµήµατα αυτά στελεχώνονται µε µετακίνηση προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. ή
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων φορέων εποπτείας
του Υπουργείου που κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Οι περιπτώσεις β΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίστανται ως εξής:
«β. δύο Προϊσταµένους Διευθύνσεων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), µε τους αναπληρωτές
τους,
η. τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος
αναπληρώνεται από Προϊστάµενο Τµήµατος της ίδιας
Διεύθυνσης».
5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 2643/1998 (Α΄ 220) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Δύο υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄ µε τους αναπληρωτές τους».
6. Η περίπτωση β΄ της παρ.1 του άρθρου 10 του
ν. 2643/1998 (Α΄ 220) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τον εκάστοτε προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεµιστών Αγωνιστών Θυµάτων και Αναπήρων
Πολέµου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
µε τον αναπληρωτή του, εφόσον συζητούνται θέµατα αναπήρων και θυµάτων πολέµου, αναπήρων πολέµου αµάχου πληθυσµού, αναπήρων και θυµάτων ειρηνικής περιόδου, αντιστασιακών ως και των τέκνων όλων των
προαναφερθεισών κατηγοριών ή έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στις λοιπές περιπτώσεις, µε τους αναπληρωτές τους.»
7. Όπου δεν λειτουργεί υπηρεσία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) και δεν υφίσταται προγραµµατική σύµβαση περί ανάθεσης υπηρεσιών ανταποκριτή από τον ΟΑΕΔ σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι σχετικές υπηρεσίες µπορούν να ανατεθούν σε Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης
που υπάγονται σε Υποκαταστήµατα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για
την ανάθεση των υπηρεσιών του προηγούµενου εδαφίου, συνάπτεται προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΔ.
8. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται 2 (δύο) προσωποπαγείς
θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σε εκτέλεση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, ως εξής:
- Μία (1) προσωποπαγής θέση µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού.
- Μία (1) προσωποπαγής θέση µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα-
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θορίζεται το χρονικό σηµείο σύστασης των ανωτέρω θέσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι
θέσεις αυτές καταργούνται µόλις κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο.
Άρθρο 53
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων Εθνικού
Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
ως καθολικού διαδόχου των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
1. α) Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θα χρηµατοδοτηθεί από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό τα οικονοµικά έτη 2016 και 2017 για την
εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί στις 30.4.2016, προς τα φαρµακεία, λοιπούς συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.) µε τους οποίους έχει συνάψει σχετικές
συµβάσεις, που οφείλει ως καθολικός διάδοχος των ασφαλιστικών ταµείων.
β) Ως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ νοούνται εκείνες που αφορούν τα πριν τις 31.12.2012 έτη
και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα κατά
περίπτωση παραστατικά στοιχεία και οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί.
2. Α. Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές,
προ ΦΠΑ, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Διαγνωστικά Κέντρα – Εργαστήρια:
i) Για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι 15.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 5%.
ii) Για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ
ποσοστό έκπτωσης 10%.
β. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης για δαπάνες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 10%.
γ. Συµβεβληµένοι Ιδιώτες Ιατροί:
i) Για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι 4.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 5%.
ii) Για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000 ευρώ
ποσοστό έκπτωσης 10%.
δ. Προµηθευτές Υγειονοµικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης 25%, για δαπάνες ειδικών νοσοκοµειακών
υλικών (υλικά λαπαροτοµίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεµβατικά, ενδοφακοί, επιθέµατα µαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.).
ε. Συµβεβληµένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας
(φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λ.π.) ποσοστό έκπτωσης 5%
στ. Φαρµακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 8%.
ζ. Φαρµακεία ποσοστό 3,5%.
Β. Για τις λοιπές ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις που
προκύπτουν από υπόλοιπο λόγω πληρωµής προκαταβολής, αυτές θα εξοφληθούν µε έκπτωση 45% επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείο προ
Φ.Π.Α.) του αποµένοντος (µετά την αφαίρεση της προκαταβολής) υπολοίπου.
Γ. Οι οφειλές προς ασθενείς ασφαλισµένους και οι οφειλές προς τους ως άνω παρόχους που έχουν εκκαθαριστεί θα εξοφληθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο 100%.
3. Οι οφειλές θα εξοφληθούν άµεσα µε την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό
έλεγχο που θα διενεργηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο Κλάδος Υ-

γείας µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εφόσον:
α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση αναφερόµενη έκπτωση εκ µέρους του δικαιούχου – παρόχου µε την προσκόµιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικού τιµολογίου,
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του δικαιούχου – παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθµιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων
και των τόκων υπερηµερίας.
γ) προσκοµισθεί φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (ΙΚΑ και ΕΤΑΑ/Τοµείς Υγειονοµικών) ή βεβαίωση
οφειλής. Στην περίπτωση που προσκοµίζεται από τον
πάροχο βεβαίωσης οφειλής, θα παρακρατείται από την
αρµόδια υπηρεσία το ποσό αυτής και θα αποδίδεται στο
Δηµόσιο ή στο Ασφαλιστικό Ταµείο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Η διαδικασία για την εξόφληση των ως άνω οφειλών
θα έχει ως εξής: Το ποσό που προκύπτει ως εναποµένουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα από την εφαρµογή
των εκπτώσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος, εξοφλείται µε την έκδοση σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες δηµοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω
ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους της
παραγράφου 1 ως προκαταβολή µετά την κατά νόµο αφαίρεση κρατήσεων ακόµα και στις περιπτώσεις εκείνες
που από τον λογιστικό κανονισµό των φορέων δεν προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής. Η καταβολή αφορά στο σύνολο του πληρωτέου ποσού και γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη σύµβασης, παραστατικών και η διενέργεια των κατά νόµο υπέρ τρίτων
κρατήσεων, στα δε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής επισυνάπτονται οι καταστάσεις των δικαιούχων, οι αριθµοί
των πράξεων προσωρινής εκκαθάρισης δαπάνης, καθώς
και η επισηµειωτική πράξη για τη διενέργεια πρόχειρου
λογιστικού ελέγχου. Εάν, µετά τη χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, από τους φορείς που διενήργησαν τον κατά περίπτωση πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, προκύψει οφειλόµενο ποσό µικρότερο του προ καταβληθέντος, η διαφορά
παρακρατείται από τους επόµενους λογαριασµούς των
προµηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση µη υποβολής νεότερου λογαριασµού εντός τριµήνου από την
εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών. Οι οφειλές της παραγράφου 1, πλην φαρµακοποιών, δύνανται να εκκαθαρίζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 90 παρ. 7 του ν. 4368/2015.
4. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του
Οργανισµού που πραγµατοποιείται από Φ.Κ.Α. των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 29 παρ. 10 του
ν. 3918/2011, όπως ισχύει, διενεργείται το αργότερο έως 30.6.2017. Σε περίπτωση παράλειψης της εξόφλησης
των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους Φ.Κ.Α. µέχρι την
ως άνω ηµεροµηνία και επιστροφής των αδιάθετων υπολοίπων στο Γ.Λ.Κ., οι εναποµείνασες υποχρεώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου Φ.Κ.Α..
5. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος όµως διατηρεί το
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δικαίωµα οριστικού ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβληθέντων λογαριασµών και καταλογισµού κάθε ποσού
που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Η αποδοχή της
ρύθµισης από τους δικαιούχους συντελείται µε την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του δικαιούχου - παρόχου που κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος
υγείας µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
6.α. Από την εφαρµογή του παρόντος εξαιρούνται οι
συµβεβληµένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
β. Το άρθρο 34 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), όπως ισχύει,
καταργείται.
Άρθρο 54
Προσαρµογή ορίων ηλικίας

σχολούν, την κατηγορία στην οποία υπάγονται και άλλα
συναφή κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, καταρτίζει πίνακα των επιχειρήσεων που κρίνει ότι πρέπει να επιχορηγηθούν. Η
αρµόδια Υπηρεσία/Όργανο του ΟΑΕΔ, µε βάση την ανωτέρω υπουργική απόφαση και ύστερα από σχετικό έλεγχο προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης.
Το ύψος της επιχορήγησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τα ποσά των επιδοµάτων ανεργίας που θα
κατέβαλλε ο ΟΑΕΔ στους εργαζόµενους στην επιχείρηση, αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια του
περιορισµού ή της αναστολής της δραστηριότητας της
επιχείρησης.»
Άρθρο 57
Βελτίωση των µεθόδων ένταξης των ανέργων
στην αγορά εργασίας

Όπου στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 74 του νόµου 3863/2010 (Α΄ 115), ως ισχύει, αναφέρεται το πλαίσιο ηλικίας «55 έως 64 ετών», αυτό αντικαθίσταται µε
«55 έως 67 ετών».

Το άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α΄88) αντικαθίσταται
ως εξής:

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)

«Άρθρο 30
Μέτρα για την αποτελεσµατικότερη ένταξη /
επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας

Άρθρο 55
Κοινόχρηστοι χώροι οικισµών τέως ΟΕΚ

1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, ασφαλισµένοι ή µη σε οικεία ασφαλιστικά ταµεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελµα, µπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο µητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
2. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ, που
προτίθενται να συµµετάσχουν σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης, παραµένουν εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος
εκπαίδευσής τους ή επαγγελµατικής κατάρτισής τους
µετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράµηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραµµα, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράµµατος αυτού
στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον πέντε (5) ηµερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούµενης συµµετοχής τους σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης. Κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελµατικής
κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους λοιπούς εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
3. Οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ επιδοτούµενοι άνεργοι, που συµµετέχουν σε επιδοτούµενα προγράµµατα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης,
για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο συντρέχουν οι
προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαµβάνουν και το επίδοµα ανεργίας, εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α΄, β΄ και γ΄ της
προηγούµενης παραγράφου.
4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 1545/1985 (Α΄91) καταργείται.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ανέργων
που εγγράφονται στα µητρώα του Οργανισµού και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

1. Όταν σε Οικοδοµικά τετράγωνα (Ο.Τ.) οικισµών του
τέως ΟΕΚ έχουν κατασκευαστεί νόµιµα παιδικές χαρές
και οι χώροι στους οποίους βρίσκονται αυτές οι παιδικές
χαρές δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν κατά κυριότητα στους οικείους κάθε φορά δήµους, χωρίς να θίγεται
η νοµιµότητα της σύστασης των καθέτων ιδιοκτησιών
στα ως άνω οικοδοµικά τετράγωνα, η αρµοδιότητα για
τη λειτουργία και τη συντήρηση των εν λόγω παιδικών
χαρών ανατίθεται µε το παρόν στους οικείους κάθε φορά δήµους.
2. Οι δηµόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι που περιβάλλουν ή περικλείονται στους οικισµούς του τ. ΟΕΚ/ΟΑΕΔ
και που δεν ανήκουν στους οικείους κάθε φορά δήµους,
παραχωρούνται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στους ανωτέρω δήµους.
Άρθρο 56
Απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας
για την επιδότηση ξενοδοχοϋπαλλήλων
Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α´ 91) τροποποιείται και αναδιατυπώνεται ως εξής:
«2. Ο ΟΑΕΔ µπορεί να επιχορηγεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση εργαζοµένων και κατά την περίοδο περιορισµού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται
µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το
ποσό της επιχορήγησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την επιχορήγηση.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική
αίτηση στον ΟΑΕΔ, ο οποίος ανάλογα µε την περιοχή
που λειτουργούν, τον αριθµό του προσωπικού που απα-
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Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος

Άρθρο 58
Μεταβατική διάταξη
Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ, που
συµµετείχαν σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, διατηρούν συνυπολογιζόµενο τον χρόνο
παρακολούθησης όλων των ως άνω προγραµµάτων στο
χρόνο ανεργίας τους και κρατούν τυχόν ποσό επιδόµατος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά τη χρονικό περίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραµµάτων, εφόσον εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος δηλώσουν στον ΟΑΕΔ τα πλήρη στοιχεία
όλων των προγραµµάτων που έχουν παρακολουθήσει.
Άρθρο 59
Ερµηνευτική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 67
ν. 3518/2006 (Α΄ 272)
Η αληθής έννοια των διατάξεων της παραγράφου 4
του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που προσλαµβάνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως προσωρινοί αναπληρωτές από τους ίδιους πίνακες, από τους οποίους προσλαµβάνονται οι ωροµίσθιοι της παραγράφου
2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α΄189), όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 2643/1998 (Α΄220)
και ισχύει, όσον αφορά την πρόσληψή τους διέπονται από το ίδιο νοµικό καθεστώς, το οποίο διέπει τους ως άνω
ωροµίσθιους.
Άρθρο 60
Ρυθµίσεις προσωπικού Ο.Α.Ε.Δ.
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 του
ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ως άνω µετατασσόµενο προσωπικό του κλάδου
ΔΕ Εµπειροτεχνιτών του εκπαιδευτικού προσωπικού εντάσσεται σε αντίστοιχο κλάδο ΥΕ ή ΔΕ του Διοικητικού
ή του Τεχνικού Προσωπικού, σύµφωνα µε τους Τίτλους
Σπουδών που κατέχει.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του
ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ως πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό θεωρείται
εκείνο του κλάδου ΔΕ Εµπειροτεχνιτών, που υπηρετεί
σε εκπαιδευτικές µονάδες του Οργανισµού και η ειδικότητα µε την οποία υπηρετεί βρίσκεται σε αναντιστοιχία
µε την εκπαιδευτική πολιτική του Οργανισµού και ως εκ
τούτου δεν παρέχει σε αυτές εκπαιδευτικό έργο.»
3. Στο άρθρο 68 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι
ειδικότητες του κλάδου ΔΕ Εµπειροτεχνιτών εκπαιδευτικού προσωπικού προς µετάταξη, οι αντίστοιχες Εκπαιδευτικές, Διοικητικές ή Τεχνικές Υπηρεσίες, στις οποίες
δύνανται να µεταταγούν, καθώς και οι προϋποθέσεις της
µετάταξης.»

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνία
της δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής

Γ. Σταθάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν. Φίλης

Ν. Παρασκευόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Κατρούγκαλος

Α. Ξανθός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Π. Σκουρλέτης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χρ. Σπίρτζης

Ευάγ. Αποστόλου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Χρ. Βερναρδάκης

Θ. Φωτίου
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Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Ουρ. Αντωνοπούλου
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. Πολάκης
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γ. Χουλιαράκης

Α. Χαρίτσης

Αριθµ. 308/32/2016

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, το οποίο αποτελείται από τρία Μέρη, ρυθµίζονται τα ακόλουθα:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
1. Καθορίζεται ο σκοπός και οι επιµέρους στόχοι του
υπό ψήφιση νόµου. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, επιδιώκεται η δηµιουργία ενός ευνοϊκού και σταθερού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την ανάπτυξη του τοµέα
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας. Επίσης, παρατίθενται οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του.
(άρθρα 1 - 2)
2. Θεωρούνται, από τη σύστασή τους, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και οι Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων. Επίσης, ως Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας µπορεί να θεωρηθούν
µεταξύ άλλων οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι αστικοί συνεταιρισµοί, κ.λπ., ενώ καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για το χαρακτηρισµό
και τη λειτουργία αυτών ως φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
(άρθρο 3)
3. Αναφέρονται τα υποστηρικτικά µέτρα που παρέχονται στους προαναφερόµενους Φορείς για τη διεκπεραίωση του σκοπού τους. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων,
προβλέπεται η δυνατότητα:
- χρηµατοδότησής τους από το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, καθώς και από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης,

- παραχώρησης χρήσης κινητής και ακίνητης περιουσίας σε αυτούς από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.
(άρθρο 4)
4. Παρέχεται η δυνατότητα:
α. σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και
του δηµόσιου τοµέα (ευρύτερου ή µη), καθώς και των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων κοινωνικής ωφέλειας µίας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας (η ανωτέρω δυνατότητα, παρέχεται στις
Κοιν.Σ.Επ. και σήµερα). Οι συµβαλλόµενοι φορείς για
την εκτέλεση των ως άνω συµβάσεων, δύνανται να χρηµατοδοτούνται, από το Πρόγραµµά Δηµοσιών Επενδύσεων, τον τακτικό προϋπολογισµό ή άλλα εθνικά η περιφερειακά προγράµµατα, καθώς και από τους προϋπολογισµούς των συµβαλλόµενων φορέων. Επίσης, δύναται η
ανωτέρω χρηµατοδότηση να γίνεται και από φορείς του
δηµόσιου τοµέα που δεν µετέχουν στην προγραµµατική
σύµβαση,
β. οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και αναφέρονται
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που απαιτείται για τη
συνεργασία αυτή.
(άρθρα 5 - 6)
5.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών προς τους Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας από τα µη µέλη αυτών.
β. Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, η οποία
απαρτίζεται από τουλάχιστον δέκα (10) Φορείς, χωρίς να
έχει εµπορική ιδιότητα, µε σκοπό την προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των µελών της κ.λπ.. Αναφέρονται οι προϋποθέσεις σύστασής της, ο τρόπος συγκρότησης του οργάνου
διοίκησής της (Διοικητικό Συµβούλιο), η διάρκεια θητείας
των µελών του, κ.λπ..
(άρθρα 7 - 8)
6. Συνιστάται Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας», µε σκοπό τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων και δράσεων για την ενίσχυση των προαναφερόµενων Φορέων. Οι πόροι του προέρχονται από τον
προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων (εθνικό ή/και
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος), καθώς και από άλλες
πηγές χρηµατοδότησης.
(άρθρο 9)
7.α. Καθορίζονται τα ελεγκτικά όργανα των Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και οι αρµοδιότητες αυτών.
β. Προβλέπεται η επιβολή προστίµου, σε περίπτωση
που κατά τη διενέργεια των προαναφερόµενων ελέγχων
διαπιστωθεί παράβαση κάποιου Φορέα επί ρυθµίσεων
του υπό ψήφιση νόµου. Σε κάθε περίπτωση το επιβληθέν
πρόστιµο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων
(1.000) ευρώ και µεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ. Επιπλέον, αν διαπιστωθεί ότι µέλη των ανωτέρω Φορέων προσπάθησαν να αποκοµίσουν για λογαριασµό των ίδιων ή για λογαριασµό άλλων παράνοµο
περιουσιακό όφελος, τότε πέρα από την επιβολή προστίµου, ο Φορέας διαγράφεται από το Μητρώο. [Σήµερα, τα
αντίστοιχα πρόστιµα που επιβάλλονται για τυχόν παραβάσεις στις Κοιν.Σ.Επ., κυµαίνονται από πεντακόσια
(500) ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίµου διπλασιάζεται. Στην περίπτωση που τα µέλη προσπάθησαν να α-
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ποκοµίσουν παράνοµο περιουσιακό όφελος, όπως αναφέρεται παραπάνω, το πρόστιµο σήµερα διαµορφώνεται
κατ’ ελάχιστο στα 5.000 ευρώ].
γ. Τα ποσά των ανωτέρω προστίµων αποδίδονται στο
Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.
(άρθρο 10)
8.α. Συνιστώνται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
- Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονοµία.
- Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία.
β. Ορίζεται ο σκοπός σύστασής τους, η σύνθεση και η
ιδιότητα των µελών αυτών.
(άρθρα 11 - 12)
9. Επανακαθορίζονται :
α. οι κατηγορίες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), οι οποίες διακρίνονται εφεξής,
σε:
- Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης,
- Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.
β. Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα λειτουργίας τους. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπεται:
- ότι το ποσοστό των ακαθάριστων 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, υπό την οριζόµενη εξαίρεση,
- η εταιρική ευθύνη της Κοιν.Σ.Επ. µόνο µε την περιουσία της. Αντίθετα, ο νόµιµος εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.Επ.,
ευθύνεται για τις οφειλές της προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και
λοιπών επιβαρύνσεων αυτής,
- ότι σε περίπτωση σύναψης σύµβασης για την υλοποίηση έργου ή προγράµµατος που χρηµατοδοτείται µέσω
του Ελληνικού Δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται η υπεργολαβία ή η ανάθεση του έργου ή τµήµατος αυτού,
που αφορά στο κύριο ή στα κύρια αντικείµενα της σύµβασης, από την Κοιν.Σ.Επ. σε τρίτους ή σε µέλη της.
(άρθρα 13 - 17)
10. Επανακαθορίζονται θέµατα των Κοιν.Σ.Επ., αναφορικά µε:
α. τη λειτουργία των οργάνων διοίκησής τους,
β. τον τρόπο διανοµής αποθεµατικών και κερδών της.
Ειδικότερα, προβλέπεται εφεξής, ότι τα ετήσια κέρδη
τους διατίθενται κατά ποσοστό που κυµαίνεται από 10%30% για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας, ενώ το τελικό εναποµείναν υπόλοιπο για τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής
τους δυνατότητας,
γ. τη διαδικασία λύσης, εκκαθάρισης και αναβίωσής
τους. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι εκκαθαριστές
δεν αµείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης.
(άρθρα 18 - 22)
11.α. Καθιερώνεται ο θεσµός των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων. Συγκεκριµένα αποτελούν ειδικότερη µορφή
Αστικών Συνεταιρισµών, οι οποίοι έχουν εµπορική ιδιότητα, παράγουν «συλλογική ωφέλεια» και έχουν ως µέλη
αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρόσωπα.
β. Προβλέπεται ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας
τους. Ειδικότερα, οι Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων:
- συστήνονται µε την εγγραφή τους στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),

- συντάσσουν ετήσιο οικονοµικό προγραµµατισµό και
απολογισµό εκτέλεσης αυτού, καθώς και ισολογισµό ή
οικονοµική κατάσταση αποτελεσµάτων,
- διαθέτουν κεφάλαιο που διαιρείται σε ίσες συνεταιριστικές µερίδες, ύψους τουλάχιστον εκατό (100) ευρώ εκάστη, οι οποίες διατίθενται στα µέλη τους (κάθε µέλος
διαθέτει µια υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα ως ελάχιστη συµµετοχή στο κεφάλαιο του Συνεταιρισµού),
- ευθύνονται για τις εταιρικές υποχρεώσεις µε την περιουσία τους,
- καθορίζουν το σύστηµα αµοιβών και τους όρους εργασίας των µελών τους µε το καταστατικό τους ή µε ειδικές ρυθµίσεις που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι εν λόγω αµοιβές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους.
(άρθρα 23 - 25)
12.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις σχέσεις που
διέπουν τα µέλη µε το Συνεταιρισµό Εργαζοµένων και αφορούν κυρίως την απόκτηση ή απώλεια της ιδιότητας
του µέλους Συνεταιρισµού Εργαζοµένων.
β. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης από τους προαναφερόµενους Συνεταιρισµούς, εργαζοµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας χωρίς αυτοί να καθίστανται
µέλη του.
(άρθρα 26 - 27)
13. Ορίζονται η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό
Συµβούλιο ως τα όργανα διοίκησης του Συνεταιρισµού
Εργαζοµένων και προβλέπεται ο τρόπος λειτουργίας
τους.
(άρθρα 28 - 29)
14. Προβλέπεται ο τρόπος διάθεσης των κερδών των
εν λόγω Συνεταιρισµών. Ειδικότερα, τα κέρδη διατίθενται:
- κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,
- κατά ποσοστό µέχρι 35% στους εργαζοµένους της επιχείρησης, εκτός κι αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση του
ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες διεύρυνσης της παραγωγικής τους δυνατότητας ή δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας,
- κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% και κατά µέγιστο
30% για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας,
- το υπόλοιπο για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής τους
δυνατότητας.
(άρθρο 30)
15.α. Παρατίθενται οι περιπτώσεις λύσης ενός Συνεταιρισµού Εργαζοµένων και αναφέρεται η διαδικασία εκκαθάρισής του. Ειδικότερα προβλέπεται µεταξύ άλλων
ότι κατά την εκκαθάριση:
- οι εκκαθαριστές δεν αµείβονται για τις προσφερόµενες υπηρεσίες,
- διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως
εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία, και εξοφλούνται τα χρέη,
- και σε περίπτωση που αποµένει ενεργητικό, τα µέλη
λαµβάνουν την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών
τους µερίδων, ακέραιη ή µειωµένη αναλογικά προς το εναποµείναν ποσό. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.
β. Παρέχεται δυνατότητα αναβίωσης Συνεταιρισµού
Εργαζοµένων κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρα 31 - 32)
16.α. Προβλέπονται ως πόροι λειτουργίας των Συνε-

80
ταιρισµών Εργαζοµένων:
- το κεφάλαιο της επιχείρησης,
- κάθε έσοδο από την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και από την αξιοποίηση της περιουσίας τους,
- δωρεές τρίτων,
- επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς ή Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού,
- έσοδα από άλλα προγράµµατα,
- κεφάλαια από κληροδοτήµατα,
- δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών
στοιχείων.
β. Εργαζόµενοι στους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων
και στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού και λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής νοσήλιο
ή παροχή ή σύνταξη ως έµµεσα ασφαλισµένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα µε
την αµοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισµό
Εργαζοµένων.
(άρθρο 33)
17. Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
και των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων. Συγκεκριµένα:
- Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους σε οικείο προς τη δραστηριότητά τους επιµελητήριο.
- Με υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται, µεταξύ άλλων, τα απαιτούµενα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων
που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ., η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών
και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και η διαχείριση αυτών, ο καθορισµός του ύψους και των όρων είσπραξης και απόδοσης
των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασµάτων,
των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου
τους, κ.λπ..
(άρθρο 34)
18. Συµπληρώνονται διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφορικά µε την εγγραφή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων στο Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικότερα:
- το προβλεπόµενο γραµµάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας (άρθρο 3 του ν.3853/2010) περιλαµβάνει
µόνο το τέλος καταχώρισης για τις παραπάνω επιχειρήσεις (απαλλάσσονται από την εισφορά υπέρ του Ταµείου
Νοµικών και του Ταµείου Πρόνοιας Δικηγόρων, κ.λπ.),
- ορίζεται η διαδικασία σύστασης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων.
(άρθρο 35)
19. Τίθενται µεταβατικής ισχύος διατάξεις µεταξύ των
οποίων προβλέπεται ότι, µέχρι τη σύσταση του Ταµείου
Κοινωνικής Οικονοµίας τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας αποτελούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.ΔΕ (ν.δ. 356/1974).
(άρθρο 36)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύο (2) Ειδικές
Γραµµατείες ως εξής:
α. Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, της οποίας περιγράφεται το έργο, η διάρθρωσή της σε οργανικές µονάδες [Γραφείο Ειδικού Γραµµα-

τέα και µία (1) Διεύθυνση µε πέντε (5) Τµήµατα] και οι
αρµοδιότητες των επιµέρους οργανικών µονάδων της.
Προβλέπονται, για τη στελέχωσή της, η σύσταση µίας
(1) θέσης µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα µε βαθµό Β΄
κατηγορίας των ειδικών θέσεων, και δώδεκα (12) θέσεων
τακτικού προσωπικού που προστίθενται στον Οργανισµό
του ανωτέρω Υπουργείου [στο οποίο καταργούνται δύο
(2) Τµήµατα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και
Κοινωνικής Συνοχής].
Ορίζονται:
- η δυνατότητα στελέχωσης των θέσεων της ανωτέρω
Ειδικής Γραµµατείας, µε απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, κατά τα ειδικώς οριζόµενα.
- η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά,
της οποίας περιγράφεται το έργο, η διάρθρωσή της σε
οργανικές µονάδες [Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα και δύο
(2) Τµήµατα] και οι αρµοδιότητες των επιµέρους οργανικών µονάδων της.
Συνιστώνται, για την στελέχωσή της, µία (1) θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα µε βαθµό Β΄ κατηγορίας
των ειδικών θέσεων και δώδεκα (12) θέσεων τακτικού
προσωπικού.
Ορίζονται:
- η δυνατότητα στελέχωσης της ανωτέρω Ειδικής
Γραµµατείας µε απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων από
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατά τα ειδικώς οριζόµενα.
- η δυνατότητα του Ειδικού Γραµµατέα να συγκροτεί
οµάδες εργασίας µε τη συµµετοχή και ιδιωτών.
- η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (άρθρα 37 - 50)
2.α. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις
του άρθρου 10 του ν. 3586/2007, σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι Φ.Κ.Α. δεν υποχρεούνται
πλέον να συνάπτουν συµφωνίες – πλαίσιο µε τις εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων για την ανάθεση των σχετικών έργων και εργασιών αλλά έχουν την
δυνατότητα να τα εκτελούν οι ίδιοι (οι Φ.Κ.Α.) ή να τα αναθέτουν γενικά σε τρίτους.
β. Ακίνητα που ανήκουν σε Φ.Κ.Α. µπορούν να παραχωρούνται σε Υπηρεσίες του Δηµοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε
Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και σε
λοιπά νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού
χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρετεί δηµόσιο ή
κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Η παραχώρηση της χρήσης
πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
που ορίζει τους όρους παραχώρησης, µετά από γνώµη
των Διοικητικών Συµβουλίων (Δ.Σ.) των Φορέων. Με την
ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα προς τον
οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλλαγµα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι εργασίες διαµόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδοµικών ή
άλλων αδειών βαρύνουν το φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση της χρήσης και δύναται να συµψηφίζονται µε το µηνιαίο µίσθωµα, κατόπιν απόφασης του
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Δ.Σ. του Φορέα που εκµισθώνει.
γ. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) ή του Ε.Φ.Κ.Α., µετά
την ένταξή του Ε.Τ.Α.Α. σε αυτόν, µπορεί να προκηρυχθεί πλειοδοτικός διαγωνισµός, για την εκµίσθωση του
Ξενοδοχείου «ΕΣΠΕΡΙΑ», µετά ή άνευ του κινητού εξοπλισµού του. Ο µη παραχωρούµενος εξοπλισµός µπορεί
να διατίθεται για κοινωφελείς σκοπούς. Στην απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ή του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζεται η χρονική διάρκεια της µίσθωσης, το ελάχιστο µηνιαίο µίσθωµα,
οι παρεχόµενες εγγυήσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ. Καταργείται το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ενιαίο
Κεφάλαιο Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών» (Ε.Κ.Α.Φ.).
Τα υφιστάµενα Κεφάλαια Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.), τα οποία έχουν συσταθεί βάσει των οριζοµένων διατάξεων καταργούνται ή διαλύονται µέχρι
την 31.12.2016, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4250/2014. Για το προσωπικό αυτών ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 74
του ν. 4331/2015 (δυνατότητα µετάταξης ή µεταφοράς
σε Οργανισµούς και Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόµενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Σ.ΕΠ.Ε. σε κενές ή συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις).
Τα αποθεµατικά κεφάλαια των καταργούµενων Κ.Α.Φ.,
µετά την ολοσχερή εξόφληση των υποχρεώσεών τους,
τα εναποµείναντα αδιάθετα ποσά των µέχρι σήµερα καταργηθέντων Κ.Α.Φ., καθώς και τα χρηµατικά διαθέσιµα
των Κ.Α.Φ., τα οποία δεν λειτουργούν, δεν έχουν διαλυθεί ή καταργηθεί και παραµένουν σε τραπεζικούς λογαριασµούς, µεταφέρονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργηθέντων ή
καταργούµενων Κ.Α.Φ. περιέρχεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη µε την οποία µεταγράφονται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων. Οι µεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώµατα υπέρ
του Δηµοσίου, Δήµων ή τρίτων.
Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων των διαλυόµενωνκαταργούµενων Κ.Α.Φ. λύονται αζηµίως το αργότερο
µέχρι τις 31.12.2016.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε
θέµα αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διάλυσης-κατάργησης των Κ.Α.Φ. που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4250/2014.
ε. Παρατείνονται και για το δεύτερο εξάµηνο του
2016 οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4144/2013, σχετικά µε την καταβολή σύνταξης και επιδοµάτων λόγω αναπηρίας για ένα εξάµηνο µετά τη λήξη του σχετικού δικαιώµατος υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις (να εκκρεµεί
στις υγειονοµικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση κ.λπ.)
και την αναζήτηση εκ των υστέρων τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.
στ. Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του
ν. 2084/1992, σχετικά µε τον τρόπο επιστροφής των αχρεωστήτως καταβαλλόµενων συντάξεων κ.λπ. που χορηγούνται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εφαρµόζεται αναλογικά και για κάθε είδους παροχή που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης εποπτείας του Υπουργείου Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).
(άρθρο 51)
3.α. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τίθενται σε λειτουργία: i.
Σύστηµα Επιτελικής Παρακολούθησης, Αποτελεσµατικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας
και Εποπτευόµενων Φορέων του ίδιου Υπουργείου και ii.
Σύστηµα Ενιαίας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτηµάτων
Πολιτών µε την ονοµασία «ΑΠΛΟ».
Επίσης, περιγράφεται ο σκοπός του καθενός συστήµατος και παρέχεται εξουσιοδότηση στον αρµόδιο Υπουργό να ρυθµίζει θέµατα εφαρµογής των σχετικών διατάξεων, καθώς και ειδικότερα τεχνικά, οργανωτικά ή λεπτοµερειακά θέµατα που αφορούν τη συγκέντρωση, την
αποστολή, την τήρηση, την πρόσβαση και την ασφαλή
διαχείριση και επεξεργασία δεδοµένων κ.λπ..
β. Ορίζεται ότι, οι δαπάνες των κλάδων «Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση» (Λ.Α.Ε.Κ.) και «Λογαριασµός Κοινωνικής Πολιτικής» βαρύνουν τους διαχρονικά αποδιδόµενους πόρους στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη χρηµατοδότησή τους και καταβάλλονται από τα σχετικά ταµειακά διαθέσιµα, ανεξαρτήτως
εάν έχει µεταβιβασθεί από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή τον
Ε.Φ.Κ.Α. το ποσό που αντιστοιχεί στις εν λόγω ενιαύσιες
δαπάνες το έτος καταβολής τους.
γ. Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης µε κοινή υπουργική απόφαση Τοπικών Τµηµάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), καθώς και ο τρόπος στελέχωσης αυτών, χωρίς
σύσταση νέων οργανικών θέσεων.
δ. Όπου δεν λειτουργεί υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. και δεν
υφίσταται προγραµµατική σύµβαση περί ανάθεσης υπηρεσιών ανταποκριτή από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε Ο.Τ.Α., οι σχετικές υπηρεσίες µπορούν να ανατεθούν σε Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται σε υποκαταστήµατα
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Για την ανάθεση των υπηρεσιών του
προηγούµενου εδαφίου, συνάπτεται προγραµµατική
σύµβαση µεταξύ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Δ.
ε. Συνιστώνται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις (1 ΤΕ και µία ΔΕ) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) σε εκτέλεση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης. Mε κοινή υπουργική
απόφαση καθορίζεται το χρονικό σηµείο σύστασης των
ανωτέρω θέσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
(άρθρο 52)
4.α. Προβλέπεται η χρηµατοδότηση του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) από
τον κρατικό προϋπολογισµό, κατά τα οικονοµικά έτη
2016 και 2017, για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του, όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί στις
30.4.2016, προς τα φαρµακεία, λοιπούς συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), που οφείλει ως καθολικός διάδοχος των ασφαλιστικών ταµείων.
Ως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. νοούνται εκείνες που αφορούν τα έτη µέχρι και το 2012 και
για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία χωρίς να έχουν εκκαθαριστεί.
β. Για τις οφειλές αυτές προβλέπονται ποσοστά έκπτωσης, ανάλογα µε την ιδιότητα των παρόχων υπηρεσιών υγείας προς τα οποία οι πάροχοι πρέπει να συµφω-
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νήσουν προκειµένου να ενταχθούν στη σχετική ρύθµιση
άµεσης εξόφλησης µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος µετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.
Σηµειώνεται ότι η δαπάνη για τη χρηµατοδότηση αυτή
δεν είναι νέα, καθόσον εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραµµα επιχορήγησης φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων (άρθρο 6
του ν. 4281/2014).
(άρθρο 53)
5. Όπου στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 74 του
ν. 3863/2010 (σχετικά µε δυνατότητα ένταξης σε προγράµµατα εργασίας µακροχρόνια ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
και όρια απολύσεων) αναφέρεται το πλαίσιο ηλικίας «55
έως 64 ετών», αυτό αντικαθίσταται µε «55 έως 67 ετών».
(άρθρο 54)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ρυθµίζονται ζητήµατα αρµοδιότητας του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και κατά
βάση τα εξής:
1. Ανατίθεται, υπό τις αναφερόµενες προϋποθέσεις,
στους εκάστοτε οικείους Δήµους, η αρµοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών, που έχουν
κατασκευαστεί νόµιµα σε οικοδοµικά τετράγωνα οικισµών του τέως Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
(Ο.Ε.Κ.), στους οποίους παραχωρούνται αυτοδικαίως κατά κυριότητα και οι δηµόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι που
περιβάλλουν ή περικλείονται στους εν λόγω οικισµούς.
(άρθρο 55)
2. Επαναδιατυπώνεται το πλαίσιο για την οικονοµική ενίσχυση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συνεχίζουν
την απασχόληση εργαζοµένων κατά την περίοδο περιορισµού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους.
(άρθρο 56)
3. Προβλέπεται εφεξής ότι, ο χρόνος εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων, εγγεγραµµένων
στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε αντίστοιχα προγράµµατα,
µετράται ως χρόνος ανεργίας, υπό τις αναφερόµενες
προϋποθέσεις. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ορίζεται ότι,
κατά το χρονικό διάστηµα που οι ανωτέρω άνεργοι συµµετέχουν στα προαναφερθέντα επιδοτούµενα προγράµµατα, δικαιούνται να λαµβάνουν ακέραιο και το επίδοµα
ανεργίας (σήµερα προβλέπεται ότι, εφόσον η ηµερήσια
αποζηµίωση για την παρακολούθηση των προγραµµάτων
υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόµενου επιδόµατος ανεργίας, αυτό περικόπτεται κατά τις µέρες που αντιστοιχούν στο υπερβάλλον).
4. Τίθενται διατάξεις µεταβατικής ισχύος για την διατήρηση, ως συνυπολογιζόµενου στον χρόνο ανεργίας,
του χρόνου παρακολούθησης των ανωτέρω προγραµµάτων από τους ανέργους που συµµετείχαν σε αυτά πριν
από τον χρόνο έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόµου,
οι οποίοι κρατούν και τυχόν καταβληθέν σε αυτούς επίδοµα ανεργίας, υπό τις αναφερόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρα 57 - 58)
5. Προβλέπεται η ισχύς του ίδιου νοµικού καθεστώτος
για την πρόσληψη εκπαιδευτικών από τον Ο.Α.Ε.Δ., είτε
αυτοί προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές είτε ως ωροµίσθιοι.
(άρθρο 59)
6. Καθορίζεται η ένταξη του πλεονάζοντος µετατασσόµενου προσωπικού του κλάδου ΔΕ Εµπειροτεχνιτών
του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ..
(άρθρα 60 - 61)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού:
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη ύψους 662 χιλ. ευρώ περίπου η οποία αναλύεται σε:
- 72 χιλ. ευρώ από την σύσταση δύο (2) θέσεων Ειδικών Γραµµατέων.
(άρθρα 38 και 44)
- 116 χιλ. ευρώ από την καταβολή αµοιβής στους ειδικούς συµβούλους και συνεργάτες που θα στελεχώσουν
τα γραφεία των Ειδικών Γραµµατέων. (άρθρα 41 και 47)
- 412 χιλ. ευρώ από την σύσταση εικοσιτεσσάρων (24)
θέσεων προσωπικού, διαφόρων κατηγοριών, για την κάλυψη των αναγκών των Ειδικών Γραµµατειών.
(άρθρα 41 και 47)
- 32 χιλ. ευρώ από την καταβολή επιδόµατος θέσεως
ευθύνης στους προϊσταµένους των συνιστώµενων οργανικών µονάδων.
(άρθρα 39 και 45)
- 30 χιλ. ευρώ από την αντιµετώπιση των λειτουργικών
εξόδων των προαναφερθεισών οργανικών µονάδων, κατόπιν αντιρρόπησης από την κατάργηση δύο (2) οργανικών µονάδων επιπέδου τµήµατος. (άρθρα 39, 41 και 45)
2. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 45 χιλ. ευρώ από την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για την
λειτουργία των συνιστώµενων οργανικών µονάδων.
(άρθρα 39 και 45)
3. Δαπάνη από τη χρηµατοδότηση του συνιστώµενου
νοµικού προσώπου µε την επωνυµία «Ταµείο Κοινωνικής
Οικονοµίας».
(άρθρο 9)
4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα του
Ειδικού Γραµµατέα Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά να
συγκροτεί οµάδες εργασίας µε τη συµµετοχή ιδιωτών,
το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά.
(άρθρο 44 παρ. 3)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. Τη λειτουργία στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: i. Συστήµατος Επιτελικής Παρακολούθησης, Αποτελεσµατικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας
και Εποπτευόµενων Φορέων και ii. Συστήµατος Ενιαίας
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτηµάτων Πολιτών. Η προκαλούµενη δαπάνη εξαρτάται από την κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί.
(άρθρο 52 παρ. 1)
β. Τη δυνατότητα σύστασης µε κοινή υπουργική απόφαση Τοπικών Τµηµάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης του
Σώµατος
Επιθεώρησης
Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.).
(άρθρο 52 παρ. 3)
6 . Ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων του από την είσπραξη των ποσών των προστίµων που επιβάλλονται,
λόγω παράβασης της κείµενης νοµοθεσίας, σε Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, έως ότου συσταθεί και λειτουργήσει το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.
(άρθρο 36 παρ. 4)

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την δυνατότητα:
α. χρηµατοδότησης των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων, αναφορικά µε την επίτευξη του
σκοπού λειτουργίας τους,
(άρθρο 5 παρ. 3)
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β. µετάταξης ή µεταφοράς σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις των Ν.Π.Δ.Δ. ή του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας του προσωπικού των Κεφαλαίων Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) που καταργούνται
(σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο πρόκειται για
µία µόνο υπάλληλο και η σχετική δαπάνη εκτιµάται στο
ποσό των 18 χιλ. ευρώ).
(άρθρο 51 παρ. 2)

ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον κρατικό προϋπολογισµό – Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα επιχορήγησης των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων από το Π.ΔΕ
και τους προϋπολογισµούς των ανωτέρω φορέων.
(άρθρο 33 παρ. 1)
ΙV. Επί των προϋπολογισµών των οικείων Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού (Ν.Π.Δ.Δ., επιχορηγούµενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό – Φορείς Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη από την ανάληψη της λειτουργίας και
συντήρησης των παιδικών χαρών που έχουν κατασκευαστεί σε οικοδοµικά τετράγωνα του τέως Ο.Ε.Κ..
(άρθρο 55)
V. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ., επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη από την:
- προσµέτρηση στον χρόνο ανεργίας και του χρονικού
διαστήµατος της συµµετοχής ανέργων σε προγράµµατα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
- από την καταβολή στο ακέραιο του επιδόµατος ανεργίας, σε ανέργους που συµµετέχουν παράλληλα και σε
επιδοτούµενα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
(άρθρα 57 και 58)

VI. Επί του Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας (Ν.Π.Δ.Δ.
χρηµατοδοτούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη τυχόν
επιβαλλόµενων προστίµων για παραβάσεις των Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, σχετικά µε
διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 10 παρ. 5)

VΙI. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (Ν.Π.Δ.Δ. χρηµατοδοτούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή των κοινωνικών
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εργαζοµένων από την καταβολή της σχετικής εισφοράς υπέρ του νυν Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών.
(άρθρο 36 παρ. 7)
VIII. Επί του προϋπολογισµού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
(Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη ύψους 30 χιλ. ευρώ, περίπου από τη
σύσταση δύο προσωποπαγών θέσεων σε εκτέλεση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
(άρθρο 52 παρ. 8)

IX. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης
Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη δυνατότητα παραχώρησης χωρίς αντάλλαγµα των ακινήτων τους σε Υπηρεσίες του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, λοιπά νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, καθώς και σε Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
(άρθρο 51 παρ. 1)
Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2016
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού:
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη ύψους 662 χιλ. ευρώ περίπου η οποία αναλύεται σε:
- 72 χιλ. ευρώ από την σύσταση δύο (2) θέσεων Ειδικών Γραµµατέων.
(άρθρα 38 και 44)
- 116 χιλ. ευρώ από την καταβολή αµοιβής στους ειδικούς συµβούλους και συνεργάτες που θα στελεχώσουν
τα γραφεία των Ειδικών Γραµµατέων. (άρθρα 41 και 47)
- 412 χιλ. ευρώ από την σύσταση εικοσιτεσσάρων (24)
θέσεων προσωπικού, διαφόρων κατηγοριών, για την κάλυψη των αναγκών των Ειδικών Γραµµατειών.
(άρθρα 41 και 47)
- 32 χιλ. ευρώ από την καταβολή επιδόµατος θέσεως
ευθύνης στους προϊσταµένους των συνιστώµενων οργανικών µονάδων.
(άρθρα 39 και 45)
- 30 χιλ. ευρώ από την αντιµετώπιση των λειτουργικών
εξόδων των προαναφερθεισών οργανικών µονάδων, κατόπιν αντιρρόπησης από την κατάργηση δύο (2) οργανικών µονάδων επιπέδου τµήµατος. (άρθρα 39, 41 και 45)
2. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 45 χιλ. ευρώ από την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία των συνιστώµενων οργανικών µονάδων.
(άρθρα 39 και 45)
3. Δαπάνη από τη χρηµατοδότηση του συνιστώµενου
νοµικού προσώπου µε την επωνυµία «Ταµείο Κοινωνικής
Οικονοµίας».
(άρθρο 9)
4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα του
Ειδικού Γραµµατέα Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά να
συγκροτεί οµάδες εργασίας µε τη συµµετοχή ιδιωτών,
το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά.
(άρθρο 44 παρ. 3)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α. Τη λειτουργία στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: i. Συστήµατος
Επιτελικής Παρακολούθησης, Αποτελεσµατικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας και Ε-
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ποπτευόµενων Φορέων και ii. Συστήµατος Ενιαίας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτηµάτων Πολιτών. Η προκαλούµενη δαπάνη εξαρτάται από την κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί.
(άρθρο 52 παρ. 1)
β. Τη δυνατότητα σύστασης µε κοινή υπουργική απόφαση Τοπικών Τµηµάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης του
Σώµατος
Επιθεώρησης
Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.).
(άρθρο 52 παρ. 3)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

- από την καταβολή στο ακέραιο του επιδόµατος ανεργίας, σε ανέργους που συµµετέχουν παράλληλα και σε
επιδοτούµενα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
(άρθρα 57 και 58)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.Δ..

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή των κοινωνικών
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εργαζοµένων από την καταβολή της σχετικής εισφοράς υπέρ του νυν Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών.
(άρθρο 36 παρ. 7)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του προϋπολογισµού του Ε.Τ.Α.Α..

Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα:
α. χρηµατοδότησης των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων, αναφορικά µε την επίτευξη του
σκοπού λειτουργίας τους,
(άρθρο 5 παρ. 3)
β. µετάταξης ή µεταφοράς σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις των Ν.Π.Δ.Δ. ή του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας του προσωπικού των Κεφαλαίων Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) που καταργούνται
(σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο πρόκειται για
µία µόνο υπάλληλο και η σχετική δαπάνη εκτιµάται στο
ποσό των 18 χιλ. ευρώ).
(άρθρο 51 παρ. 2)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των λοιπών φορέων.

ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα επιχορήγησης των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων από το Π.δε
και τους προϋπολογισµούς των ανωτέρω φορέων.
(άρθρο 33 παρ. 1)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των οικείων Ο.Τ.Α..

VΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) – Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (Ν.Π.Δ.Δ. χρηµατοδοτούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

VII. Επί του προϋπολογισµού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
(Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη ύψους 30 χιλ. ευρώ, περίπου από τη
σύσταση δύο προσωποπαγών θέσεων σε εκτέλεση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
(άρθρο 52 παρ. 8)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

VIII. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης
Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη δυνατότητα παραχώρησης χωρίς αντάλλαγµα των ακινήτων τους σε Υπηρεσίες του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, λοιπά νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, καθώς και σε Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
(άρθρο 51 παρ. 1)
H ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων των προϋπολογισµών των Φ.Κ.Α..
Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου 2016

ΙV. Επί των προϋπολογισµών των οικείων Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού (Ν.Π.Δ.Δ., επιχορηγούµενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό – Φορείς Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη από την ανάληψη της λειτουργίας και
συντήρησης των παιδικών χαρών που έχουν κατασκευαστεί σε οικοδοµικά τετράγωνα του τέως Ο.Ε.Κ..
(άρθρο 55)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των οικείων Ο.Τ.Α..

V. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ., επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη από την:
- προσµέτρηση στο χρόνο ανεργίας και του χρονικού
διαστήµατος της συµµετοχής ανέργων σε προγράµµατα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Π. Κουρουµπλής

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γ. Κατρούγκαλος
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