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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2019 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Νόμος του 2019. 

  

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Ερμηνεία. 2.-(1)  Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια- 

 

 «αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρχή που ορίζεται στο άρθρο 11· 

 

 «επιχείρηση» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, ή 

σύνολο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που 

αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα· 

 

 «κοινωνική επιχείρηση» σημαίνει την επιχείρηση που πληροί σωρευτικά τα 

κριτήρια μιας εκ των δυο κατηγοριών του άρθρου 5· 

 

 «κρατική επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση στην οποία η Δημοκρατία 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 
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(γ) δύναται να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης· 

 «Μητρώο Κοινωνικής Επιχείρησης» σημαίνει τον επίσημο κατάλογο 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. 

  

Σκοπός. 

 

Κεφ.113.  

         9 του 1968 

       76 του 1977  

       17 του 1979  

     105 του 1985  

     198 του 1986  

       19 του 1990  

   46(I) του 1992  

   96(I) του 1992  

   41(I) του 1994  

   15(I) του 1995  

   21(I) του 1997  

       ΑΝΑΚ.2331  

   82(I) του 1999  

 149(I) του 1999  

     2(I) του 2000  

 135(I) του 2000  

 151(I) του 2000  

   76(I) του 2001  

   70(I) του 2003  

 167(I) του 2003  

   92(I) του 2004  

   24(I) του 2005  

 129(I) του 2005  

 130(I) του 2005  

   98(I) του 2006  

 124(I) του 2006  

   70(I) του 2007  

   71(I) του 2007  

 131(I) του 2007  

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε 

επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις κρατικές επιχειρήσεις, να εγγραφούν στο 

Μητρώο Kοινωνικών Eπιχειρήσεων. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο  

έχουν εγγεγραμμένες εταιρείες σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, 

συνεργατικές εταιρείες σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο 

και άλλες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που είναι σε 

θέση να τεκμηριώσουν στην αρμόδια αρχή, στους συνεργάτες και τους 

πελάτες τους, ότι έχουν σκοπό 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.   
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 186(I) του 2007  

   87(I) του 2008  

   41(I) του 2009  

   49(I) του 2009  

   99(I) του 2009  

   42(I) του 2010  

   60(I) του 2010  

   88(I) του 2010  

   53(I) του 2011  

 117(I) του 2011  

 145(I) του 2011  

 157(I) του 2011  

 198(I) του 2011  

   64(I) του 2012  

   98(I) του 2012  

 190(Ι) του 2012  

 203(Ι) του 2012  

     6(Ι) του 2013  

   90(I) του 2013  

   74(Ι) του 2014  

   75(Ι) του 2014  

   18(Ι) του 2015  

   62(Ι) του 2015  

   63(Ι) του 2015  

   89(I) του 2015  

 120(I) του 2015  

   40(I) του 2016  

   90(I) του 2016  

   97(I) του 2016  

   17(I) του 2017  

   33(I) του 2017  

   51(I) του 2017. 

  

      22 του 1985 

      68 του 1987  

    190 του 1989  

     8(I) του 1992  

   22(I) του 1992  

 140(I) του 1999  

 140(I) του 2000  

 171(I) του 2000  
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     8(I) του 2001  

 123(I) του 2003  

 124(I) του 2003  

 144(I) του 2003  

     5(I) του 2004  

 170(I) του 2004  

 230(I) του 2004  

   23(I) του 2005  

   49(I) του 2005  

   76(I) του 2005  

   29(I) του 2007  

   37(I) του 2007  

 177(I) του 2007  

 104(I) του 2009  

 124(I) του 2009  

   85(I) του 2010  

 118(I) του 2011  

 130(I) του 2012  

 204(I) του 2012  

 214(I) του 2012  

   15(Ι) του 2013  

   39(I) του 2013  

   88(Ι) του 2013  

 107(I) του 2013  

 185(I) του 2013  

   23(Ι) του 2014  

 122(Ι) του 2014  

 107(I) του 2015  

 138(I) του 2016.  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΙΔΡΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

  

Ίδρυση Μητρώου 

Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων.  

4.-(1) Εγγεγραμμένες εταιρείες σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, 

συνεργατικές εταιρείες σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο 

και άλλες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους προσωπικότητα, οι 

οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια του άρθρου 5, ορίζονται ως 

κοινωνικές επιχειρήσεις και δύναται να εγγράφονται στο Μητρώο 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων, το οποίο ιδρύεται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου. 
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Κριτήρια  για  

εγγραφή στο  

Μητρώο 

Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων. 

5.-(1) Ως κοινωνική επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση, η οποία είναι 

εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία και η οποία πληροί σωρευτικά τα κριτήρια 

μιας εκ των δυο από τις πιο κάτω κατηγορίες κοινωνικών επιχειρήσεων: 

 

 (α) κοινωνική επιχείρηση γενικού σκοπού –  

  

 (i) 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, 

 (ii) παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά στη βάση ενός επιχειρηματικού 

μοντέλου και η επιχείρηση θεωρείται ότι πληροί τη συγκεκριμένη 

προϋπόθεση εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της 

προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

 (iii) 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, τους μετόχους και ιδιοκτήτες, προκειμένου να 

διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα: 

  

             Νοείται ότι οποιαδήποτε διανομή κερδών σε περίπτωση 

μείωσης του κεφαλαίου εγγεγραμμένης κοινωνικής 

επιχείρησης γενικού σκοπού πρέπει να πληροί την πιο πάνω 

προϋπόθεση: 

 

              Νοείται περαιτέρω ότι για το μέρος των κερδών που 

δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο που η επιχείρηση ήταν  

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, η πιο 

πάνω προϋπόθεση πρέπει να τηρείται ακόμα και μετά τη 

διαγραφή κοινωνικής επιχείρησης γενικού σκοπού από το 

Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 

14, και   
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 (iv) 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.  

 

 (β) κοινωνική επιχείρηση ένταξης –  

 

 (i) 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 εργοδότησης 40% 

κατ’ ελάχιστο, του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης της, 

ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως 

αυτές καθορίζονται κατά καιρούς με σχετικό διάταγμα,  

 (ii) παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά στη βάση ενός επιχειρηματικού 

μοντέλου και η επιχείρηση θεωρείται ότι πληροί τη συγκεκριμένη 

προϋπόθεση εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της 

προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, και  

 (iii) 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, δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για 

επεξήγηση και ανάλυση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1). 

  

Διαδικασία 

εγγραφής στο 

Μητρώο 

Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων. 

6.-(1) Επιχείρηση δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων υποβάλλοντας αίτηση στην αρμόδια αρχή σε τύπο που 

καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και δημοσιεύεται  στην ιστοσελίδα της.  

 (2) Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων  

συνοδεύεται από τα ακόλουθα –  
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 (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 διανομή κερδών προς τα μέλη, τους μετόχους και 

ιδιοκτήτες, προκειμένου να διασφαλίζει την οικονομική 

βιωσιμότητα της,  

(iii) περιγραφή του τρόπου διοίκησης της, και 

(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 επενδύει τουλάχιστον το 70% των κερδών της για 

την προώθηση της κοινωνικής της αποστολής και την επίτευξη του 

πρωταρχικού της σκοπού για τις επιχειρήσεις οι οποίες εμπίπτουν 

στο άρθρο 5(1)(α), 

 (iii) παρέχει αμοιβές σύμφωνα με τα καθήκοντα και σύμφωνα με το 

τι προσφέρεται σε ανάλογες θέσεις της ελεύθερης αγοράς σε 

υπαλλήλους της· 

 

 (γ) τεκμηρίωση μέσα από σχετικά πιστοποιητικά ή οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο κρίνει σκόπιμο η αρμόδια αρχή ότι το 40% κατ’ ελάχιστο του 

εργατικού δυναμικού της επιχείρησης προέρχεται από ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού, για τις επιχειρήσεις οι οποίες εμπίπτουν στο 

άρθρο 5(1)(β)· και 

  

(δ) υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη της επιχείρησης είναι ηλικίας άνω 

των δεκαοκτώ ετών και κανένα από αυτά δεν έχει καταδικαστεί σε 
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φυλάκιση κατά τα τελευταία δέκα χρόνια πριν από την ανάληψη των 

καθηκόντων του στην επιχείρηση για θέματα απάτης, ξεπλύματος 

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 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 

της αίτησης κατά πόσο απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία. 

  

      (4) Επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων υποχρεούται να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία, εάν 

απαιτούνται σύμφωνα με το εδάφιο (3).  

  

      (5) Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής πλήρους αίτησης 

και επαρκών συμπληρωματικών στοιχείων η αρμόδια αρχή πληροφορεί  

την επιχείρηση κατά πόσο εγκρίθηκε για εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων και σε περίπτωση έγκρισης ενημερώνει το Μητρώο 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 

  

      (6) Σε περίπτωση που η απόφαση της αρμόδιας αρχής είναι αρνητική η 

επιχείρηση έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή στο 

Υπουργικό Συμβούλιο εντός 45 ημερών από την έκδοση της απόφασης 

σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο ή να καταχωρήσει προσφυγή στο Ανώτατο 

Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος: 

  

         Νοείται ότι, σε περίπτωση μη ικανοποίησης από την απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου επί της ιεραρχικής προσφυγής, η επιχείρηση έχει 

περαιτέρω δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 

του Συντάγματος. 

  

Αποκλειστική 

χρήση του 

όρου «κοινωνική 

επιχείρηση».   

7. Επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 6, έχουν δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του όρου 
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«κοινωνική επιχείρηση» όταν εμπορεύονται ή κατά τη διεξαγωγή των 

εργασιών τους ή κατά την επικοινωνία τους με το κοινό.  

  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  

Υποχρεώσεις 

κοινωνικής 

επιχείρησης. 

 8.-(1) Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη 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 υποβάλλει στην αρμόδια αρχή, το αργότερο 

μέχρι την 30η  Απριλίου 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·  
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 (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· 

  

    (στ) βεβαίωση ότι εξακολουθεί να μην αποτελεί κρατική επιχείρηση· 

  

    (ζ) σε περίπτωση που διανεμήθηκαν κέρδη κατά το προηγούμενο 

έτος, θα πρέπει να περιλαμβάνεται υπολογισμός για την απόδοση του 

κεφαλαίου που επενδύθηκε· 

  

 (η) 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. 

  

 (2) Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στον 

Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, σύμφωνα με τον περί 

Εταιρειών Νόμο, ή στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών, σύμφωνα με τον 

περί Συνεργατικών 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). 

  

Διάλυση 

κοινωνικής 

επιχείρησης. 

10.-(1) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας εκούσιας διάλυσης κοινωνικής 

επιχείρησης, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων, η επιχείρηση μεριμνά όπως οποιαδήποτε κέρδη 

χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της κοινωνικής της αποστολής και την 
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επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού, μέσω διανομής σε άλλη κοινωνική 

επιχείρηση ή άλλο φορέα που προωθεί κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό 

σκοπό.   

  

       (2) Σε περίπτωση υποχρεωτικής εκκαθάρισης κοινωνικής επιχείρησης 

σε εταιρείες, εφαρμόζεται ο περί Εταιρειών Νόμος, σε συνεργατισμούς, ο 

περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος και σε οποιαδήποτε επιχείρηση με 

άλλη νομική προσωπικότητα, ο εκάστοτε εν ισχύ Νόμος.  

  

 ΜΕΡΟΣ ΙV – ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  

Αρμόδια Αρχή για 

την τήρηση του 

Μητρώου 

Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων. 

11. Αρμόδια αρχή για σκοπούς έγκρισης επιχείρησης για εγγραφή στο 

Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων και τήρησης του Μητρώου Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων είναι η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης. 

  

Στοιχεία για 

καταχώρηση 

στο Μητρώο  

Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων. 

12.-(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· 
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        (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. 

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή 

δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο εάν –  

 

(α) διαφαίνεται ότι υποβλήθηκαν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία  κατά 

την αίτηση εγγραφής που αντίκεινται στις πρόνοιες της 

παρούσας νομοθεσίας, 

 

(β) η κοινωνική επιχείρηση ή οποιοδήποτε μέλος της, παραβιάζει τις 

πρόνοιες του Νόμου, 

 

(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, 

 

(δ) η κοινωνική επιχείρηση έχει διαλυθεί ή τελεί υπό εκκαθάριση, 

 

(ε) μέλος της κοινωνικής επιχείρησης που καταδικάζεται σε 

φυλάκιση, εξακολουθεί να αποτελεί μέλος της μετά την καταδίκη 

του, 

 

(στ) 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 
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(ζ) 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 στην γραπτή ειδοποίηση. 

  

       (3) Σε περίπτωση που η κοινωνική επιχείρηση δεν συμμορφώνεται 

εντός της προθεσμίας που καταγράφεται στην γραπτή ειδοποίηση, η 

αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί την εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων. 

  

Συνέπειες της 

ανάκλησης 

εγγραφής 

κοινωνικής  

επιχείρησης.  

14. Η ανάκληση της εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 13, 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 της να παρέχει εκθέσεις ή πληροφορίες σχετικά 

με τις εν λόγω υποχρεώσεις. 

  

 ΜΕΡΟΣ V – ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

  

Ποινικό αδίκημα 

για ψευδείς  

δηλώσεις. 

15. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο, εν γνώσει του, προβεί σε 

ψευδή 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 δέκα χιλιάδες 

ευρώ ή και στις δυο αυτές ποινές. 
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Ποινικό αδίκημα 

για χρήση του  

όρου κοινωνική  

επιχείρηση χωρίς  

εγγραφή στο  

Μητρώο 

Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων. 

16.  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

πρόσωπα εμπορεύονται ή διεξάγουν εργασία χρησιμοποιώντας τον όρο 

κοινωνική επιχείρηση χωρίς να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων είναι ένοχα αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης 

υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ. 

  

Ποινικό αδίκημα  

για παραβίαση  

κατά τη διάλυση  

κοινωνικής 

επιχείρησης. 

17. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε κοινωνική επιχείρηση εγγεγραμμένη 

στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, παραβιάζει τις διατάξεις του 

άρθρου 10, όσον αφορά τη διάθεση των κερδών σε περίπτωση διάλυσης, 

είναι ένοχη αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε πρόστιμο 

που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ. 

  

Ποινικό αδίκημα 

κοινωνικής  

επιχείρησης 

γενικού σκοπού 

για διανομή  

κερδών κατά 

παράβαση του  

άρθρου 5. 

18.-(1) Κοινωνική επιχείρηση γενικού σκοπού, εγγεγραμμένη στο Μητρώο 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων που παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 

5(1)(α)(iii), είναι ένοχη αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης 

σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ. 

  

 ΜΕΡΟΣ VI – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Έκδοση 

Κανονισμών 

και  

Διαταγμάτων. 

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Διατάγματα για τον 

καθορισμό ή τη ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων –  

 

(α)  για τη λειτουργία του Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων· 

 

(β) για το ύψος του τέλους εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων· 

 

(γ) τον ορισμό των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με στόχο τον 

καθορισμό μιας κοινωνικής επιχείρησης ως κοινωνικής επιχείρησης 
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ένταξης σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 

5.  

 

      (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να εκδίδει Κανονισμούς 

για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή 

είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του 

παρόντος Νόμου.  

 

      (3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2), οι Κανονισμοί 

αυτοί δύναται να ρυθμίζουν τα ακόλουθα –  

 

(α) τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή των κοινωνικών επιχειρήσεων 

από την 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· 

 

(δ) τη διαδικασία για καταχώρηση ιεραρχικής προσφυγής σύμφωνα 

με το εδάφιο (6) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου. 

  

Έναρξη ισχύος. 20. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

  

 

 

      

 


