Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2017
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

Δημόσια Διαβούλευση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κυρίες / Κύριοι,
Σας πληροφορούμε ότι το Νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε από τη Μονάδα Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης – Προεδρία σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους
φορείς, για τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία των
κοινωνικών επιχειρήσεων έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει
μέχρι τις 2 Μαΐου 2017.
Επισυνάπτεται το σχετικό Προσχέδιο του Νομοσχεδίου καθώς και η ανακοίνωση της
Προεδρίας στην οποία καταγράφονται τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στα πλαίσια της
δημόσιας διαβούλευσης.
Παρακαλείστε όπως αποστείλετε τα σχόλια σας μέχρι τις 2 Μαΐου 2017 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση econstantinou@crcs.gov.cy.
Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Παναγής,
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΕΞ

__________________________________________________________________________________________
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δελιγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357-22889880, φαξ. +357-22665685, Email: freedom@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα: www.ccci.org.cy

Ανακοίνωση Προεδρίας της Δημοκρατίας
Ανοικτή Διαβούλευση για την «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
Η «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» μπορεί να αποτελέσει δύναμη για μια καλύτερη
κοινωνία. Συνδέει το «κοινωνικό όφελος» με το επιχειρηματικό πνεύμα. Κατ’ ακρίβεια,
διοχετεύει τα οφέλη που προέρχονται από το «επιχειρηματικό πνεύμα» και αφορά την
καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και την ανάπτυξη, πρώτιστα προς
επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού, και μόνο κατά δεύτερο λόγο προς αύξηση των
κερδών που διανέμονται στους μετόχους ή ιδιοκτήτες της επιχείρησης.
Στην Ευρώπη και στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν πολλά πετυχημένα
παραδείγματα «Κοινωνικών Επιχειρήσεων», που ως βιώσιμες επιχειρήσεις,
προσφέρουν τα μέγιστα είτε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που
δραστηριοποιούνται, είτε στην εξυπηρέτηση στόχων που σχετίζονται με
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, στην εκπαίδευση, στην παροχή υπηρεσιών για
βελτίωση της ζωής ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, κλπ. Απαραίτητη
προϋπόθεση για να ευδοκιμήσουν οι «κοινωνικές επιχειρήσεις» αποτελεί η
δημιουργία κανονιστικού πλαισίου από το Κράτος για τη σύσταση και λειτουργία τους.
Η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες στην Ε.Ε που δεν διαθέτει ένα τέτοιο πλαίσιο,
κάτι που οδηγεί και σε αδυναμία άντλησης πόρων από την ίδια την Ε.Ε που
στοχεύουν και αφορούν τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Είναι γι’ αυτό που η Μονάδα
Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας ετοίμασε νομοσχέδιο το οποίο
περιλαμβάνει ορισμό για την «Κοινωνική Επιχείρηση» καθώς και τη δημιουργία
Μητρώου στο οποίο θα έχουν δικαίωμα για εγγραφή οι επιχειρήσεις που τον τηρούν,
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Οι επιχειρήσεις που θα εγκριθούν για
εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων θα έχουν δικαίωμα στην
αποκλειστική χρήση του όρου κοινωνική επιχείρηση όταν εμπορεύονται ή κατά τη
διεξαγωγή των εργασιών τους ή κατά οποιαδήποτε επικοινωνία τους με το κοινό ενώ
θα είναι δικαιούχες για τα όποια κίνητρα δίδονται σε αυτές.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία του δημόσιου διαλόγου και του ρόλου που έχουν να
διαδραματίσουν οι πολίτες, το εν λόγω Νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο
στον διαδικτυακό τόπο της ΜΔΜ της Προεδρίας www.reform.gov τίθεται από
σήμερα 20 Μαρτίου 2017 και μέχρι τις 2 Μαΐου σε δημόσια διαβούλευση.
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους, μεταξύ άλλων επί των
ακόλουθων ερωτημάτων:
1. Κρίνετε ως θετική την υιοθέτηση συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου για την
ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο;
2. Θεωρείτε ότι είναι αντιπροσωπευτικός ο ορισμός της κοινωνικής επιχείρησης,
όπως αυτός παρουσιάζεται στο άρθρο 5.1 του Νομοσχεδίου;
3. Εντοπίζετε κάποια βασική ιδιαιτερότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων η οποία
δεν λαμβάνεται υπόψη στο συγκεκριμένο Νομοσχέδιο;
Παρακαλείστε όπως αποστείλετε τα σχόλιά σας μέχρι τις 2 Μαΐου του 2017 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση econstantinou@crcs.gov.cy.
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016
Συνοπτικός τίτλος

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Ορισμός και
Μητρώο) Νόμος του 2016.
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία

2. Οι ορισμοί του παρόντος νόμου παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.

Έννομα αποτελέσματα

3. Με τον παρόντα Νόμο εισάγεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις κρατικές
επιχειρήσεις, να εγγραφούν σε Μητρώο κοινωνικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο και αποκλειστικής χρήσης του όρου
«κοινωνική επιχείρηση» έχουν επιχειρήσεις που είναι σε θέση να τεκμηριώσουν στην
αρμόδια αρχή, στους συνεργάτες και τους πελάτες τους ότι σκοπό έχουν να επιφέρουν
θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια
και τον τρόπο λειτουργίας τους όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μητρώο
κοινωνικής
επιχείρησης

4. (1) Ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τον ορισμό
του άρθρου 5, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Ορισμός
κοινωνικής
επιχείρησης

5. (1) Ως κοινωνική επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο
και η οποία πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (α) μέχρι (δ):
(α) σύμφωνα με το ιδρυτικό και καταστατικό της έγγραφο ή άλλο νόμιμο έγγραφο για
την ίδρυση της, έχει ως πρώτιστο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική αποστολή μέσω
της προώθησης θετικών κοινωνικών, ή/και περιβαλλοντικών δράσεων με γνώμονα
το συμφέρον της κοινωνίας αντί τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, μέλη και
μετόχους της.
(β) παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά στη βάση ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Η
επιχείρηση θεωρείται ότι πληροί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση εφόσον το
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα.
(γ) επενδύει τουλάχιστον το 70% των κερδών της για την προώθηση της κοινωνικής
της αποστολής και την επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού και εφαρμόζει
προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες σε ό,τι αφορά τη διανομή κερδών προς τα
μέλη, του μετόχους και ιδιοκτήτες, προκειμένου να διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.
(δ) διοικείται με τρόπο επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως με την
συμμετοχή των μελών ή/και των εργαζομένων ή/και πελατών ή/και άλλων
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της
δραστηριότητες και δεν αποτελεί κρατική επιχείρηση.
(2) Η Αρμόδια Αρχή, μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για επεξήγηση και ανάλυση
του τρόπου εφαρμογής του ορισμού της κοινωνικής επιχείρησης.

Εγγραφή στο Μητρώο

6. (1) Επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή σε τύπο που θα καθοριστεί από την
Αρμόδια Αρχή και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της.
(2) Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων πρέπει να συνοδεύεται
από τα ακόλουθα:
(α) το ιδρυτικό και καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο νόμιμο έγγραφο για την ίδρυση
της το οποίο περιέχει:
(i) τον σκοπό της ίδρυσης της,
(ii) περιγραφή των προκαθορισμένων διαδικασιών και κανόνων σε ό,τι αφορά τη
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διανομή κερδών προς τα μέλη, του μετόχους και ιδιοκτήτες, προκειμένου να
διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα της,
(iii) περιγραφή του τρόπου διοίκησης της,
(iv) βεβαίωση ότι δεν αποτελεί κρατική επιχείρηση
(β)τεκμηρίωση μέσα από τις οικονομικές της καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων
ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, εάν υπάρχουν, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο
κρίνει σκόπιμο η Αρμόδια Αρχή ότι:
(i) το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από επιχειρηματική
δραστηριότητα,
(ii) η επιχείρηση διατηρεί ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό προϋπολογισμό και
επενδύει τουλάχιστον το 70% των κερδών της για την προώθηση της κοινωνικής της
αποστολής και την επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού και
(γ) υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη του οργάνου διοίκησης είναι ηλικίας άνω των
δεκαοκτώ ετών και κανένα από αυτά δεν έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση κατά τα
τελευταία δέκα χρόνια πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του στο όργανο
διοίκησης για θέματα απάτης, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη
χρηματική ατασθαλία.
(3) Η Αρμόδια Αρχή, αξιολογεί προκαταρκτικά κατά πόσο η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα
που υποβλήθηκαν από επιχείρηση είναι πλήρη και ειδοποιεί την επιχείρηση εντός 10
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης κατά πόσο απαιτούνται
συμπληρωματικά στοιχεία.
(4) Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία, εάν απαιτούνται.
(5) Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης και επαρκών
συνοδευτικών στοιχείων η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την επιχείρηση κατά πόσο εγκρίθηκε
για εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων και σε περίπτωση έγκρισης
ενημερώνει το Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
Αποκλειστική
χρήση
του όρου «κοινωνική
επιχείρηση»

7. Επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, έχουν δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση του όρου «κοινωνική
επιχείρηση» όταν εμπορεύονται ή κατά τη διεξαγωγή των εργασιών τους ή κατά οποιαδήποτε
επικοινωνία τους με το κοινό.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υποχρεώσεις
επιχείρησης

8. (1) Το όργανο διοίκησης της επιχείρησης είναι υπεύθυνο για:
(α) την ακρίβεια και την αλήθεια του περιεχομένου των εγγράφων που υποβάλλονται
στην Αρμόδια Αρχή κατά την εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
(β) να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για αλλαγές στα έγγραφα που υποβλήθηκαν, το
αργότερο εντός δυο εβδομάδων από την ημερομηνία της αλλαγής.
γ) να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή ότι η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις του
ορισμού της κοινωνικής επιχείρησης και πρέπει να διαγραφεί από το Μητρώο
Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
(δ) την υποβολή στην Αρμόδια Αρχή Ετήσιας Έκθεσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του
άρθρου 9

Ετήσια Έκθεση

9. (1) Επιχείρηση η οποία εγγράφηκε στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων υποχρεούται να
η
υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή, το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ετήσια
έκθεση η οποία να αφορά το προηγούμενο έτος, η οποία να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
(α)
Συνολική
κατάσταση
μισθοδοσίας
της
κοινωνικής
επιχείρησης,
συμπεριλαμβανομένων των μελών της διοίκησης καθώς και οποιασδήποτε αμοιβής ή
μισθού στους ιδρυτές ή ιδιοκτήτες της επιχείρησης·
(β) περιγραφή του περιεχομένου οποιοδήποτε συμφωνιών ή συμβάσεων
συνομολόγησε η επιχείρηση·
(γ) τα ακίνητα και κινητά της περιουσιακά στοιχεία·
(δ) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση εκπλήρωσε τον πρώτιστο σκοπό
λειτουργίας της, δηλαδή την προώθηση θετικών κοινωνικών, ή/και περιβαλλοντικών
δράσεων·
(ε) τεκμηρίωση ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της κατά το προηγούμενο έτος
προήλθε από επιχειρηματική δραστηριότητα·
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(ζ) βεβαίωση ότι εξακολουθεί να μην αποτελεί κρατική επιχείρηση·
(η) σε περίπτωση που διανεμήθηκαν κέρδη κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει να
περιλαμβάνεται υπολογισμός για την απόδοση του κεφαλαίου που επενδύθηκε·
(θ) τεκμηρίωση ότι διοικείται με τρόπο επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως με
τη συμμετοχή των μελών ή/και των εργαζομένων ή/και πελατών ή/και άλλων
ενδιαφερομένων μερών.
(ι) έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα.
(2) Εάν η επιχείρηση είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται
στο εδάφιο (1) περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, δεν υπάρχει
υποχρέωση για υποβολή ξεχωριστής ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με το εδάφιο (1).
Μισθοδοσία

10. Το όργανο διοίκησης της επιχείρησης πρέπει να βεβαιώνεται ότι η καταβολή μισθών ή
αμοιβής από την επιχείρηση δεν υπερβαίνει το επίπεδο που θεωρείται σύνηθες για τη φύση
και το είδος της εργασίας και θεωρείται λογικό, λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό σκοπό
της επιχείρησης.

Διάλυση
κοινωνικής
επιχείρησης

11. (1) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας εκούσιας διάλυσης κοινωνικής επιχείρησης η οποία
είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, το όργανο διοίκησης της
επιχείρησης μεριμνά όπως οποιαδήποτε κέρδη χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της
κοινωνικής της αποστολής και την επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού, μέσω διανομής
σε άλλη κοινωνική επιχείρηση ή άλλο φορέα που προωθεί κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό
σκοπό.
(2) Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου εγγεγραμμένης κοινωνικής επιχείρησης,
οποιαδήποτε διανομή κερδών πρέπει να πληροί την προϋπόθεση που τίθεται στο άρθρο
5(1)(γ) του παρόντος νόμου.
(3) Η προϋπόθεση που τίθεται στο άρθρο 5(1)(γ) του παρόντος νόμου πρέπει να τηρείται
ακόμα και μετά τη διαγραφή κοινωνικής επιχείρησης από το Μητρώο Κοινωνικών
Επιχειρήσεων, για το μέρος των κερδών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο που η
επιχείρηση ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
(4) Σε περίπτωση υποχρεωτικής εκκαθάρισης θα ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες.
ΜΕΡΟΣ ΙV – ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρμόδια Αρχή για την
τήρηση του Μητρώου
Κοινωνικών
Επιχειρήσεων
Στοιχεία
για
καταχώρηση
στο
Μητρώο
Κοινωνικών
Επιχειρήσεων

12. Αρμόδια Αρχή για σκοπούς έγκρισης επιχείρησης για εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών
Επιχειρήσεων και τήρησης του Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων είναι το Υφυπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
13.(1) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο οποίο καταχωρούνται(α) η επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας της κοινωνικής επιχείρησης.
(β) τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών του κεντρικού διοικητικού οργάνου της
.
κοινωνικής επιχείρησης
(γ) ο αριθμός των μελών, εάν υπάρχουν, της κοινωνικής επιχείρησης.
(δ) ο αριθμός και η ημερομηνία έγκρισης εγγραφής στο Μητρώο.
(ε) οι θετικές κοινωνικές, ή/και περιβαλλοντικές δράσεις που ασκεί σύμφωνα με το
καταστατικό της
(στ) τα οικονομικά έτη για τα οποία υπεβλήθησαν οικονομικές καταστάσεις.
(ζ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες από την Αρμόδια Αρχή.
(2) Το Μητρώο τηρείται πάντοτε ενημερωμένο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρμόδιας
Αρχής.

Ανάκληση εγγραφής
στο Μητρώο
Κοινωνικών
Επιχειρήσεων

14. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η Αρμόδια Αρχή μπορεί οποτεδήποτε να
ανακαλεί εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με
τον παρόντα Νόμο εάν(α) εξευρίσκεται ότι υποβλήθηκαν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία κατά την αίτηση
εγγραφής που αντίκεινται στις πρόνοιες της παρούσας νομοθεσίας.
(β) το όργανο διοίκησης κοινωνικής επιχείρησης ή οποιοδήποτε μέλος του,
παραβιάζει τον παρόντα Νόμο,
(γ) η κοινωνική επιχείρηση δεν τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού της ή του
ιδρυτικού της εγγράφου ή ενεργεί κατά τρόπο που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί
.
ότι τις παραβιάζει
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(δ) η κοινωνική επιχείρηση έχει διαλυθεί ή τελεί υπό εκκαθάριση.
(ε) μέλος του κεντρικού διοικητικού οργάνου κοινωνικής επιχείρησης
που
καταδικάζεται σε φυλάκιση , εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του στο όργανο
διοίκησης μετά την καταδίκη του.
(ζ) η κοινωνική επιχείρηση προέβη σε τροποποίηση του καταστατικού ή ιδρυτικού
εγγράφου της χωρίς να ζητήσει την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής ή χωρίς να
συμμορφωθεί με σχετική με το θέμα αυτό υπόδειξή της Αρμόδιας Αρχής. ή
(η) έπαυσε να υφίσταται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που ο παρών Νόμος
απαιτεί για την εγγραφή κοινωνικής επιχείρησης στο Μητρώο Κοινωνικών
Επιχειρήσεων.
(2) Η πράξη της ανάκλησης εγγραφής που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μπορεί να εκδοθεί μόνο
αφού προηγηθεί επίδοση γραπτής ειδοποίησης στην κοινωνική επιχείρηση με την οποία η
Αρμόδια Αρχή την καλεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της εντός μέγιστης
προθεσμίας τριών μηνών, η οποία καθορίζεται στη γνωστοποίηση, και η κοινωνική
επιχείρηση δεν συμμορφώνεται εντός της προθεσμίας αυτής.
Συνέπειες της
ανάκλησης εγγραφής

15. Η ανάκληση της εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 14, επιφέρει τη διαγραφή της κοινωνικής
επιχείρησης από το Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων και τερματίζει οποιαδήποτε
ωφελήματα που δικαιούται ή δικαιώματα που απολαμβάνει ένεκα της εγγραφής στο
Μητρώο, δεν τερματίζει όμως οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της οικονομικής ή άλλης
φύσεως που δημιουργήθηκαν ή υφίσταντο κατά την περίοδο ισχύος της εγγραφής, ούτε
την ευθύνη του να παρέχει εκθέσεις ή πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω υποχρεώσεις.
ΜΕΡΟΣ V - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Ποινή για
δηλώσεις

ψεύτικες

16. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, εν γνώσει του, προβεί σε ψεύτικη δήλωση σε οποιαδήποτε
αίτηση, έκθεση, αναφορά ή άλλο έγγραφο που απαιτείται για τους σκοπούς του παρόντος
νόμου, είναι ένοχο αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ή
και στις δυο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Ποινή για χρήση του
όρου
κοινωνική
επιχείρηση
χωρίς
εγγραφή στο Μητρώο
Κοινωνικών
Επιχειρήσεων

17.

Αν οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα εμπορεύονται ή διεξάγουν εργασία
χρησιμοποιώντας τον όρο κοινωνική επιχείρηση, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά, εκτός
εάν έχουν κατάλληλα εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, υπόκεινται σε
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ.

Ποινή
για
διανομή
κερδών
κατά
παράβαση
των
διατάξεων του νόμου

18. (1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα:
(α) παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 5(1)(γ), όσον αφορά τη διανομή των κερδών
κοινωνικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων ή
(β) παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 11(1), όσον αφορά τη διάθεση των κερδών σε
περίπτωση διάλυσης ή μείωσης κεφαλαίου κοινωνικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο
Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων ή
(γ) παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 11(3), όσον αφορά τη διάθεση του μέρους των
κερδών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο που ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρώο
Κοινωνικών Επιχειρήσεων, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα
χιλιάδες ευρώ.
ΜΕΡΟΣ VI- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Ιεραρχική προσφυγή

19. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή, υπόκεινται σε ιεραρχική
προσφυγή η οποία υποβάλλεται από πρόσωπο τα συμφέροντα του οποίου βλάπτονται
στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ΜΕΡΟΣ VII – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κανονισμοί

20. (1) Ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να εκδίδει
κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων:
(α) για τη λειτουργία του Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων
(β) το ύψος του τέλους εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμού ή τη
ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων:
(α) τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή των κοινωνικών επιχειρήσεων από την
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καταβολή τελών, δικαιωμάτων, φόρων ή άλλης μορφής κρατικών επιβαρύνσεων.
(β) τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση κρατικών χορηγιών ή οποιασδήποτε άλλης
μορφής ωφελημάτων ή βοήθειας προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις
(γ) λεπτομέρειες αναφορικά με την εξέταση από την Αρμόδια Αρχή τυχόν παραπόνων
εναντίον κοινωνικών επιχειρήσεων.
¨Έναρξη ισχύος

21. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.

Παράρτημα Ι – Ορισμοί
Στον παρόντα Νόμο–

«Αρμόδια Αρχή» είναι αυτή που ορίζεται στο Άρθρο 12 του παρόντος νόμου.
«Επιχείρηση» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, ή σύνολο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική
προσωπικότητα, που αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα·
«κρατική επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση στην οποία η Δημοκρατία δύναται να ασκεί αποφασιστική επιρροή, η οποία
αποφασιστική αυτή επιρροή εκ μέρους της Δημοκρατίας τεκμαίρεται, όταν η Δημοκρατία άμεσα ή έμμεσα (α) κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του εκδομένου κεφαλαίου της επιχείρησης· ή
(β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση· ή
(γ) δύναται να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της
επιχείρησης∙
«Μητρώο Κοινωνικής Επιχείρησης» είναι ο επίσημος κατάλογος με τις εγγεγραμμένες κοινωνικές επιχειρήσεις ο οποίος
αναφέρεται στο άρθρο 4.
«οικονομική δραστηριότητα» σημαίνει κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε
δεδομένη αγορά·
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