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                                                                                  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αθήνα,  17/06/2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 

                 Αριθμ. Πρωτ.: 57919/15328

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή και οποιαδήποτε μεταβολή των Κοιν.Σ.Επ., 
των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης 
Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) μέχρι την 01-10-2022»

Σύμφωνα με την περίπτωση αβ της παρ. 2 του αρ. 229 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-
2021), «Τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), ορίζονται ως ειδικές Υ.Γ.Ε.Μ.Η. των Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων που συστήνονται κατά 
τον ν. 4430/2016 (Α’ 205), καθώς και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης 
Ευθύνης που συστήνονται κατά τον ν. 2716/1999 (Α’ 96). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι 
αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η. όλων των 
πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτούν 
εμπορική δημοσιότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται κατωτέρω στην παρ. 3. 
Οι υπόχρεοι εγγραφής, το Μητρώο των οποίων τηρείται στις Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απαλλάσσονται από την καταβολή των 
ανταποδοτικών τελών της παρ. 1 του άρθρου113.»

Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ.64 του ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α’/07-04-2022), μετατέθηκε η 
έναρξη λειτουργίας Υ.ΓΕ.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (δηλαδή 
της Δ/νσης Κ.ΑΛ.Ο.) στις 1.10.2022 ως εξής: «Η ισχύς της υποπερ. αβ΄ της περ. α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 20 και των άρθρων 50 και 52 άρχεται από την 1η.10.2022». 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52871/23-05-2022 Εγκύκλιο η οποία εκδόθηκε από 
την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζεται ότι 
«Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 64  η Υ.Γ.Ε.Μ.Η. του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων θα τεθεί σε λειτουργία έως την 01-10- 2022. Έως τότε, η εγγραφή 
στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.ΕΠ.), των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και Κοινωνικών 
Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.), θα πραγματοποιείται ατελώς από 
τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.»

            Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110, Αθήνα
            Πληροφορίες: Ν. Μποσινάκος
            Τηλ.                 : 2103256570-571
E-         Εmail              : nmposinakos@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 
Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας 
Καταναλωτή, Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα 
ΓΕΜΗ – ΥΜΣ, Πλατεία Κάνιγγος 20, Τ.Κ. 
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ΚΟΙΝ: Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Εμπορίου
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Καθώς με την υπ’ αριθμ. 52871 Εγκύκλιο δημιουργείται σύγχυση και ασάφεια σχετικά με 
την καθ’ύλην αρμόδια Υπηρεσία εγγραφής κλπ των ανωτέρω Φορέων και ήδη η Υπηρεσία 
μας δέχεται ερωτήματα πολιτών, τραπεζικών ιδρυμάτων και λοιπών Φορέων σχετικά με την 
διαδικασία εγγραφής και οποιαδήποτε μεταβολή των Κοιν.Σ.Επ., των Συνεταιρισμών 
Εργαζομένων και των Κοιν.Σ.Π.Ε., κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι 01/10/2022, 
παρακαλούμε για τις σαφείς απαντήσεις σας σχετικά με τα παρακάτω ερωτήματα:

α) Ποια είναι η ισχύουσα υποχρεωτική διαδικασία για την σύσταση (απόκτηση νομικής 
προσωπικότητας) και την μεταβολή στοιχείων των Κοιν.Σ.Επ. και των Συν.Εργαζομένων;

β) Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των Κοιν.Σ.Επ και των Συν.Εργαζομένων στο ΓΕΜΗ; Εάν 
είναι, παρακαλούμε για τις αναλυτικές οδηγίες σας σχετικά με την ακολουθούμενη 
διαδικασία,  ώστε να ενημερώσουμε τους Φορείς.

Επισημαίνουμε ότι η απάντησή σας θα κοινοποιηθεί αυτούσια από την Υπηρεσία μας σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα στις 
συναλλαγές που έχουν προκύψει. Θα προτείναμε, επίσης, να διαβιβάσετε σχετικές νέες 
διευκρινίσεις στους φορείς που εποπτεύετε (π.χ. Επιμελητήρια κ.α.).

Παρακαλούμε για την αποσαφήνιση των παραπάνω ερωτημάτων διότι η υπ’ αριθμ. 
52871/23-05-2022 Εγκύκλιος έχει δημιουργήσει ασάφεια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
προσκομμάτων στο άνοιγμα και στη διατήρηση του εταιρικού λογαριασμού των Φορέων 
Κ.ΑΛ.Ο. στις τράπεζες, την αδυναμία πρόσληψης εργαζομένων, την αδυναμία συμμετοχής 
σε προγράμματα επιχορήγησης κλπ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Εσωτερική Διανομή

Δ19,  Τμήμα IV H Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της 
Απασχόλησης

Γιώτη Ελένη
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