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• Aνάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε παγκόσμιο 
επίπεδο & επίπεδο ΕΕ. 

• Εναλλακτική μορφή  επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη 
δυνατότητα να προσφέρουν καινοτόμες απαντήσεις στις 
σημερινές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις, 

– 3 εκ. Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην ΕΕ (10% επιχειρήσεων ΕΕ) 

– 14 εκ. εργοδοτούμενοι (9% εργαζομένων στην ΕΕ) 
 

  Ενίσχυση του οικοσυστήματος των Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα– Ιστορικό 



• Πρωτοβουλία από Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης  

   – Δήλωση Πολιτικής για Ενίσχυση Επιχειρηματικού   
 Οικοσυστήματος (ΥΣ, Δεκ’15): 

• Ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας 
(κοινωνική) – Θεσμική Ρύθμιση 

• Πρόσληψη εμπειρογνωμόνων-για ετοιμασία θεσμικού 
πλαισίου  

• Βάση: το ευρωπαϊκό ανακοινωθέν και  

 καλές πρακτικές άλλων χωρών κυρίως Δανίας –Μάλτας  

 

 

 
  

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο – Ιστορικό 



• «Ο περί της Δημιουργίας και Διατήρησης Μητρώου 
Εγγραφής Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019» 

• Έγκριση από Υπουργικό Συμβούλιο: Ιανουάριος 2018 

• 2η κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή: 7/6/19 (αλλαγή 
αρμόδιας αρχής) 

• Αρμόδια Αρχή: ΓΔ ΕΠΣΑ / Υπουργός Οικονομικών 

• Πρόοδος: κατ’ άρθρον συζήτηση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων 

• Έγκριση/ψήφιση σε Νόμο: αρχές 2020  

Θεσμικό πλαίσιο για Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 



• Σκοπός: εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΕ) 

• Καθορισμός κριτηρίων: κοινωνικός αντίκτυπος & τρόπος λειτουργίας 

Βασικές πρόνοιες νομοσχεδίου:  
Σκοπός 



• Δύο κατηγορίες Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Βασικές πρόνοιες νομοσχεδίου:  
Κριτήρια εγγραφής 



Κοινά κριτήρια: 

1) Πρώτιστος σκοπός λειτουργίας η κοινωνική αποστολή μέσω 
προώθησης θετικών κοινωνικών, ή/και περιβαλλοντικών δράσεων 
με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας, 

2) παρέχει υπηρεσίες/αγαθά στη βάση επιχειρηματικού μοντέλου 
(μεγαλύτερο μέρος εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα), 

3) διοικείται με τρόπο επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή, με 
τη συμμετοχή των μελών/εργαζομένων/πελατών/άλλων 
ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις 
επιχειρηματικές της δραστηριότητες, 

4) δεν αποτελεί κρατική επιχείρηση.  

 

 

Βασικές πρόνοιες νομοσχεδίου:  
Κριτήρια εγγραφής 



• ΚΕ «γενικού σκοπού»: επανεπένδυση 70% κερδών 

Βασικές πρόνοιες νομοσχεδίου:  
Πρόσθετα κριτήρια εγγραφής ανά είδος ΚΕ 

• ΚΕ «ένταξης»: εργοδότηση > 40% ατόμων από ευπαθείς ομάδες 



Υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις μαζί με: 

1) Τεκμηρίωση κοινωνικού σκοπού μέσω ιδρυτικού & 
καταστατικού  ή άλλου νόμιμου έγγραφου ίδρυσης της 

2) τεκμηρίωση (οικονομικές καταστάσεις) ότι μεγαλύτερο μέρος 
εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα 

3) Κατάσταση με τις αμοιβές (λογικά επίπεδα) 

+ για ΚΕ «γενικού σκοπού»: ΄επένδυσης > 70% κερδών για 
προώθηση κοινωνικής αποστολής 

+ για ΚΕ «ένταξης»: τεκμηρίωση ότι > 40% εργατικού δυναμικού 
από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

+ Ετησίως: υποβολή Ετήσιας Έκθεσης  

Βασικές πρόνοιες νομοσχεδίου:  
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο ΚΕ 



• Εφαρμογή Νόμου – ίδρυση Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων  

• Ετοιμασία απαραίτητων εγγράφων που προνοούνται από Νόμο ή 
για καθοδήγηση: 

– Κανονισμοί & κατευθυντήριες γραμμές (επεξήγηση τρόπου 
εφαρμογής κριτηρίων) 

– Διατάγματα 

– Λίστα με έντυπα προς υποβολή 

– Καθοδήγηση/παραδείγματα για μορφή & περιεχόμενο εντύπων 

• Λήψη αιτήσεων και εξέταση δικαιολογητικών 

Επόμενα βήματα 



• Έγκριση από Υπουργικό Συμβούλιο: Ιανουάριος 2018 

• Ενισχυτικά μέτρα με βάση τρεις  

     Άξονες προτεραιότητας: 

1) Δημιουργία Ευνοϊκού Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος 

2) Προώθηση Κουλτούρας Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

3) Ενίσχυση της Πρόσβασης στη Χρηματοδότηση 

 

Σχέδιο Δράσης  για Ανάπτυξη Οικοσυστήματος 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο 



1. Δημιουργία Ευνοϊκού Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος 

 

Δράση 1 – Δημιουργία Νομοθετικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου για τις 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις 
Δράση 2 – Διεξαγωγή μελέτης για τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
Δράση 3 – Σύσταση «Μονάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» 
Δράση 4 – Σύσταση «Επιτροπής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» 
Δράση 5 – Διευκόλυνση της πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις  
Δράση 6 – Φορολογικά και άλλα κίνητρα   
Δράση 7 – Δημιουργία Θερμοκοιτίδας (Incubator)    

 

 

Σχέδιο Δράσης  για Ανάπτυξη Οικοσυστήματος 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο 



2. Προώθηση Κουλτούρας Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

Δράση 1 – Δημιουργία διαδικτυακής πύλης  
Δράση 2 – Δημιουργία Σήμανσης «Κοινωνικής Επιχείρησης» 
Δράση 3 – Εκπαίδευση και καθοδήγηση από Κοινωνικούς 
Επιχειρηματίες  
Δράση 4 – Διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών και οργάνωση 
εκπαιδευτικών επισκέψεων στο εξωτερικό 
Δράση 5 – Δημιουργία θεσμού πρεσβευτών κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
Δράση 6 – Δράσεις για την εκπαίδευση  

 
 

    

 

 

Σχέδιο Δράσης  για Ανάπτυξη Οικοσυστήματος 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο 



3. Ενίσχυση της Πρόσβασης στη Χρηματοδότηση 

 
Δράση 1 – Σχέδια χορηγιών/κινήτρων για Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις   
 
Δράση 2 – Διερεύνηση και ενημέρωση για διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία   
 
Δράση 3 – Μελέτη αξιοποίησης εναλλακτικών χρηματοδοτικών 
εργαλείων για κοινωνικές επιχειρήσεις 

 
 

    

 

 

Σχέδιο Δράσης  για Ανάπτυξη Οικοσυστήματος 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο 



• Εξαίρεση από ετήσιο εταιρικό τέλος ύψους €350 

• Αξιοποίηση πρόνοιας νόμου περί Προσφορών για απ’ ευθείας 
αναθέσεις σε Κ.Ε. 

• Φορολογικά κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε 
Κ.Ε. (παρόμοια με καινοτόμες επιχειρήσεις) 

• Επιχορήγηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Σχέδιο από 
Διαρθρωτικά Ταμεία περιόδου 2021-2027 ) 

• Μεταβατική περίοδος για μείωση κοινωνικών παροχών που 
σχετίζονται με το εισόδημα, σε άτομα από ευάλωτες ομάδες 
που εργοδοτούνται από Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 

Μέτρα στήριξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων –  
ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 



 

      Σας ευχαριστώ  

          

        gchristofidou@dgepcd.gov.cy 

Τηλ: 22 602814 

 

mailto:gchristofidou@dgepcd.gov.cy

