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Πεπίλητη 

Η ζεζκνζέηεζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί κηα δηεπξπλφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Μφλν ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, παξαηεξήζεθε 

πνιιαπιαζηαζκφο ησλ πνιηηεηαθψλ λφκσλ γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ λνκηθψλ κνξθψλ γηα ηηο 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Η θαηάζηαζε δελ είλαη δηαθνξεηηθή ζηελ Δπξψπε, φπνπ ε 

δηαδηθαζία άξρηζε πνιχ λσξίηεξα απφ φ,ηη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ 

δεθαπέληε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο γηα ηελ 

θνηλσληθή επηρείξεζε. Σν παξφλ άξζξν ζα πεξηγξάςεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε ζηελ Δπξψπε, εμεηάδνληαο ηνλ ζεκειηψδε ξφιν 

ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ινγηθέο ηεο, ζε αληηδηαζηνιή 

πξνο εθείλεο ηεο θεξδνζθνπηθήο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Θα δηεξεπλήζεη ηα κνληέια 

ξχζκηζεο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο πνπ θαίλνληαη πην ζπλεπή κε ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε ηελ εκπλεφκελε απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Θα εμεγήζεη 

ηειηθά, γηαηί, θαηά ηε ζεζκνζέηεζε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, ην 

κνληέιν ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο κε ηε ζπλεηαηξηζηηθή κνξθή ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη 

έλαληη εθείλεο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο κε ηε κνξθή εηαηξείαο. 
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1. Ειζαγυγή

«Κνηλσληθή επηρείξεζε» είλαη ν φξνο κε ηνλ νπνίν, ζρεδφλ θαζνιηθά (παξά νξηζκέλεο 

απνρξψζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ην εηδηθφ λνκνζεηηθφ θαη αθαδεκατθφ πιαίζην), γίλεηαη 

αλαθνξά ζε κηα νξγάλσζε πνπ επηδηψθεη ζθνπνχο γεληθνχ ζπκθέξνληνο, ζπκθέξνληνο ηεο 

Κνηλφηεηαο ή θνηλσληθνχ νθέινπο, κέζσ ηεο αλάιεςεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηεο ινγηθήο θαη ησλ κεζφδσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ.
1

Οξηδφκελεο κε ηνλ ηξφπν απηφ, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηαθξηζνχλ ηφζν απφ ηηο 

πην παξαδνζηαθέο κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο ελφο δηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα, επίζεο 

γλσζηέο σο αιηξνπηζηηθέο (δνηηθέο) κε-θεξδνζθνπηθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, γηα 

παξάδεηγκα, ζην ηηαιηθφ δίθαην, ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ ελψζεσλ θνηλσληθήο 

πξναγσγήο), πνπ επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο κε ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, αιιά 

αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη (θαη δελ κπνξεί λα είλαη) επηρεηξεκαηηθέο
2
, φζν

θαη απφ ηηο θιαζηθέο θεξδνζθνπηθέο νληφηεηεο (δειαδή, εκπνξηθέο εηαηξείεο ή νκίινπο 

εηαηξεηψλ) θαη ηνπο ζπλήζεηο ζπλεηαηξηζκνχο (ζ.κ.: Να ζεκεησζεί φηη ζηελ Δ.Δ. νη 

ζπλεηαηξηζκνί ηαμηλνκνχληαη ζηηο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο) νη νπνίνη επίζεο αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο απφ ηηο θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο νη πξψηεο (ζ.κ. δει. νη εκπνξηθέο εηαηξείεο θαη νη φκηινη εηαηξεηψλ) είλαη 

(θπξίσο) πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηνπο κεηφρνπο (δειαδή, έλαλ 

πξνζνδνθφξν ζθνπφ)
3
, ελψ νη δεχηεξνη (ζ.κ. νη ζπλήζεηο ζπλεηαηξηζκνί) είλαη (θαηά θχξην

1
Ρρβλ. BRAKMAN REISER, Theorizing Forms for Social Enterprise, ςτο 62 Emory Law Journal, 2013, ς. 681. 

Ζρευνα που διεξιχκθ από τθν ομάδα EMES ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ζννοιασ τθσ κοινωνικισ 
επιχείρθςθσ, πρϊτα ςτθν Ευρϊπθ και ςτθ ςυνζχεια αλλοφ. Το EMES διατφπωςε ζναν οριςμό τθσ κοινωνικισ 
επιχείρθςθσ - ι ακριβζςτερα, οριςμζνα κριτιρια (ι δείκτεσ) για τον προςδιοριςμό τθσ κοινωνικισ επιχείρθςθσ 
- ο οποίοσ ζγινε περιςςότερο ςφγχρονοσ με τθν πάροδο του χρόνου: βλ. DEFOURNY & NYSSENS, The EMES 

Approach of Social Enterprise in a Comparative Perspective, EMES Working Papers Series, αρικ. 12/03, ςτο 
http://emes.net/content/uploads/publications/EMES-WP-12-03_Defourny- Nyssens.pdf.  
2

Οι μελετθτζσ τθσ Βόρειασ Αμερικισ μιλοφν για δοτικζσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, που πρζπει να 

διακρικοφν από εμπορικζσ μθ κερδοςκοπικζσ δραςτθριότθτεσ: βλ. HANSMANN, The Role of Nonprofit 
Enterprise, 89 Yale Law Journal, 1980, p. 840 f., ςφμφωνα με τθν οποία δοτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ είναι εκείνεσ 
που «λαμβάνουν το μεγαλφτερο μζροσ ι το ςφνολο του ειςοδιματόσ τουσ υπό τθ μορφι επιχορθγιςεων ι 
δωρεϊν», ενϊ εμπορικζσ μθ κερδοςκοπικζσ είναι εκείνεσ που «λαμβάνουν το μεγαλφτερο μζροσ του 
ειςοδιματόσ τουσ από τισ τιμζσ που επιβάλλουν για τθν υπθρεςία τουσ». Ο ίδιοσ ςυγγραφζασ αναφζρει 
επίςθσ ότι ο διαχωριςμόσ δεν είναι τόςο ξεκάκαροσ: δθλαδι, αυτοί είναι ιδανικοί τφποι που βρίςκονται ςε 
αντίκετουσ πόλουσ και δζχονται υβρίδια (δθλ. μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ που χρθματοδοτοφνται μζςω 
δωρεϊν και πϊλθςθσ των υπθρεςιϊν τουσ). 
Η δοτικι φφςθ των ιταλικϊν εκελοντικϊν οργανϊςεων είναι αποτζλεςμα αρκετϊν διατάξεων του νόμου που 
τισ αναγνωρίηουν (βλ. Ιταλικό νόμο 11 Αυγοφςτου 1991, αρικ. 266, και FICI, Imprese cooperative e sociali, 
Evoluzione normativa, profili sistematici e questioni applicative, Torino, 2012, p. 163 ff.). Το ίδιο ιςχφει για τισ 
ενϊςεισ κοινωνικισ προϊκθςθσ του ιταλικοφ νόμου τθσ 7 Δεκεμβρίου 2000, αρικ. 383. 
3

Το Άρκρο 2247 του Ιταλικοφ Αςτικοφ Κϊδικα είναι ςαφζσ ωσ προσ το ςθμείο αυτό, όταν περιλαμβάνει τον 

ςκοπό τθσ διανομισ των κερδϊν μεταξφ των μελϊν ςτον οριςμό μιασ εταιρίασ. Τόςο αλθκζσ είναι αυτό ϊςτε 
οι Ιταλοί νομικοί μελετθτζσ να διερωτϊνται ςχετικά με τθ δυνατότθτα ίδρυςθσ μιασ εταιρείασ χωρίσ 
κερδοςκοπικό ςκοπό (βλζπε MARASA, Le «societa» senza scopo di lucro, Milano, 1984). Εντοφτοισ, ςτον 
ιταλικό «τρίτο τομζα» - ι, γενικότερα, ςτον τομζα τθσ «κοινωνικισ οικονομίασ» - θ νομοκεςία προζβλεψε τθ 
δυνατότθτα ίδρυςθσ εταιρειϊν χωρίσ ςκοπό το κζρδοσ. Εξαιρετικά παραδείγματα είναι οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ 
που διαχειρίηονται «αμοιβαία κεφάλαια για τθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ του ςυνεργατιςμοφ», τα οποία 
ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με το άρκρο 11, του ιταλικοφ νόμου 31 Ιανουαρίου 1992, αρικ. 59 και εταιρείεσ 

http://emes.net/content/uploads/publications/EMES-WP-12-03_Defourny-%20Nyssens.pdf
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ιφγν) πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα κέιε (δειαδή, ζε ζθνπφ 

ακνηβαίαο σθέιεηαο)
4
.

Όπσο νξζψο παξαηήξεζε έλαο λνκηθφο ιφγηνο, «ε λνκνζέηεζε γηα ηηο θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο απνηειεί κηα αλαπηπζζφκελε δξαζηεξηφηεηα»
5
. Πξάγκαηη, ζηηο Ηλσκέλεο

Πνιηηείεο κφλν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ππήξμε πνιιαπιαζηαζκφο ησλ λφκσλ 

ησλ Πνιηηεηψλ γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ λνκηθψλ κνξθψλ γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο – νη 

νπνίεο, ζε απηή ηε ρψξα, εθδειψλνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ρακεινχ θέξδνπο 

εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (L3Cs), θεξδνζθνπηθέο ή επηρεηξήζεηο δεκφζηαο σθέιεηαο 

(BCorps), θαη επηρεηξήζεηο θνηλσληθνχ ζθνπνχ (SPCs), γηα λα αλαθέξνπκε κφλν ηηο πην 

γλσζηέο.
6

Η θαηάζηαζε δελ είλαη δηαθνξεηηθή ζηελ Δπξψπε, αλ θαη, εδψ, ε δηαδηθαζία άξρηζε πνιχ 

λσξίηεξα απφ φ,ηη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. ήκεξα, ηνπιάρηζηνλ 15 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

έρνπλ εηδηθνχο λφκνπο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε (ελψ νξηζκέλα, φπσο ε Διιάδα θαη ε 

Ιηαιία, έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ). Δπηπιένλ, ζε πνιιά άιια θξάηε κέιε, ε πξνζαξκνγή 

ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο επέηξεςε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία νξγαλψζεσλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ ελλνηνινγηθή θαηεγνξία ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο
7
.

«κοινωνικζσ επιχειριςεισ» που μποροφν να ςυςτακοφν ςφμφωνα με το Ιταλικό Νομοκετικό Διάταγμα 24 
Μαρτίου 2006, αρικ. 155. 
4

 Η προχπόκεςθ ότι οι ςυνθκιςμζνοι ςυνεταιριςμοί επιτυγχάνουν αμοιβαίο ςκοπό, ο οποίοσ εννοείται με τθν 

κλαςικι ζννοια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν προσ τα μζλθ, είναι πλζον ςχεδόν αδιαμφιςβιτθτο ςυμπζραςμα 
ςτουσ Ιταλοφσ μελετθτζσ, ιδιαίτερα (αλλά όχι μόνο) υπό το πρίςμα των απαιτιςεων του άρκ. 2512 και 2513 
του Ιταλικοφ Αςτικοφ Κϊδικα (βλ. BONFANTE, La societa cooperativa, ςτο Trattato di diritto commerciale, που 
διευκφνεται από Cottino, V, Padova, 2014, ςελ. 129 κ.λπ.). Ζνα παρόμοιο ςυμπζραςμα ιςχφει και ςε διεκνζσ 
επίπεδο (βλζπε FICI, An Introduction to Cooperative Law, in CRACOGNA, FICI & HENRŸ (eds.), International 
Handbook of Cooperative Law, Berlin-Heidelberg, 2013, p. 3 ff.). Ωςτόςο, το προθγοφμενο ςυμπζραςμα ιςχφει 
μόνο για τουσ ςυνικεισ ςυνεταιριςμοφσ, δεδομζνου ότι (όπωσ πράγματι ςυμβαίνει για τισ εμπορικζσ 
εταιρείεσ) μπορεί να υπάρχουν ειδικοί ςυνεταιριςμοί από τουσ οποίουσ ο νόμοσ απαιτεί να επιδιϊξουν 
διαφορετικοφσ ςκοποφσ, επίςθσ γενικοφ ςυμφζροντοσ, και οι οποίοι ςυνεπϊσ (όπωσ κα δοφμε αργότερα ςτο 
κφριο κείμενο), μπορεί να τοποκετοφνται μζςα ςτο εννοιολογικό πλαίςιο τθσ κοινωνικισ επιχείρθςθσ. Μια 
άλλθ διευκρίνιςθ αφορά τθ ςχζςθ μεταξφ του αμοιβαίου ςκοποφ (των ςυνικων ςυνεταιριςμϊν) και τθσ 
κοινωνικισ λειτουργίασ των ςυνεταιριςμϊν: Ο αποκλειςμόσ των ςυνθκιςμζνων ςυνεταιριςμϊν με αμοιβαίο 
ςκοπό από τον τομζα των κοινωνικϊν επιχειριςεων δεν αμφιςβθτεί ότι και αυτοί ζχουν κοινωνικι λειτουργία, 
όπωσ αναγνωρίηεται από το Ιταλικό Σφνταγμα (βλζπε άρκρο 45). Ρράγματι, όπωσ κα καταςτεί ςαφζσ ςτο 
κείμενο, θ εγγενισ κοινωνικι λειτουργία των ςυνεταιριςμϊν κακιςτά τθ ςυνεταιριςτικι δομι μια 
προνομιοφχο βάςθ όπου να «μεταμοςχευκεί» θ κοινωνικι επιχείρθςθ. 
5

Με αυτοφσ τουσ όρουσ, θ GALLE, Social Enterprise: Who Needs It?, ςτο 54 Boston College Law Review, 2013, 

p. 2025.
6

Άλλεσ ονομαςίεσ περιλαμβάνουν αυτζσ τθσ εταιρείασ γενικισ ωφζλειασ, τθσ βιϊςιμθσ εταιρείασ και τθσ

ειδικισ επιχείρθςθσ ωφζλειασ. Οι κατάλογοι αυτϊν των νόμων, με χριςιμουσ πίνακεσ που παρουςιάηουν το 
κφριο περιεχόμενό τουσ, μποροφν να βρεκοφν ςτο MURRAY, Corporate Forms of Social Enterprise: Comparing 
the State Statutes, 2015, in ww.ssrn.com; and BISHOP, Fifty State Series: L3C & B Corporation Legislation Table, 
Legal Studies Research Paper Series, Research Paper 10¬11, April 1, 2014, in www.ssrn.com. 
7

Ο κατάλογοσ των πθγϊν που εξετάηονται για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου μπορεί να βρεκεί 

παρακάτω ςτθν υποςθμ. 44. 
Για καταλόγουσ και δεδομζνα ςχετικά με νόμουσ για κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ και τισ κοινωνικζσ 
επιχειριςεισ ςτθν Ευρϊπθ, βλ. BOUCQUIAUX, FICI & ROELANTS, Συγκριτικόσ πίνακασ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ςτθν Ευρϊπθ, ςτο ROELANTS (ed.), Cooperatives and social enterprises. Governance and normative 
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Απηή ε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία άξρηζε ην 1991, φηαλ έλαο λφκνο γηα θνηλσληθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, πνπ αξγφηεξα έγηλε έλα πξφηππν γηα πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ (θαη εθηφο ΔΔ), 

ςεθίζηεθε ζηελ Ιηαιία
8
. Σν παξφλ άξζξν ζα δηεξεπλήζεη ηηο εμειίμεηο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο

- θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα εμεηάζεη ηα δηάθνξα κνληέια ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρείξεζε πνπ κπνξεί λα βξεζνχλ ηφζν ζην ηηαιηθφ δίθαην (σο απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο) 

φζν θαη ην δίθαην ηεο ΔΔ (δεδνκέλνπ φηη απηφ ην ζέκα απνθηά θεληξηθή ζεκαζία γηα ηε ζέζε 

πνπ ην άξζξν απηφ ζθνπεχεη λα πξνηείλεη). 

Απηφ ην άξζξν ζα πεξηγξάςεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρείξεζε, εμεηάδνληαο ηνλ ζεκειηψδε ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο ηδηαίηεξεο επηινγέο ηεο ζε αληηδηαζηνιή απφ εθείλεο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο θεξδνζθνπηθήο νηθνλνκίαο. Θα δηεξεπλήζεη επίζεο ηα κνληέια ηνπ 

θαλνληζκνχ γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ θαίλεηαη λα είλαη πην ζπλεπή κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηελ εκπλεφκελε απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, παξά 

απφ εθείλα πνπ εκπλένληαη απφ ηελ θεξδνζθνπηθή θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. 

Πξηλ εηζέιζνπκε ζηελ θαξδηά ηνπ ζέκαηνο, σζηφζν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη πξψηα 

αλαθνξά ζε θάπνηα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα, νξηζκέλεο γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ην πιαίζην, 

θαη κηα πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνπο κειεηεηέο θαη, ηδηαίηεξα, πξνο ηνπο θνξείο ηνπ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

Πξψηνλ, κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηηο λνκηθέο κνξθέο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζήκεξα δελ 

κπνξεί λα παξαβιέςεη ηελ ζπγθξηηηθή εμέηαζε. Αλ θαη «θνηλσληθέο», νη ελ ιφγσ νξγαλσηηθέο 

κνξθέο είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, «επηρεηξήζεηο» - θαη, ζπλεπψο, είλαη ππνθείκελεο θαη 

θνξείο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν, φπσο είλαη γλσζηφ, έρεη κηα θπζηθή ηάζε πξνο 

ππεξεζληθφ ραξαθηήξα, εηδηθά ζε πεξηφδνπο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη λνκηθήο 

frameworks, Brussels, 2009, Annex. Και τϊρα, θ μελζτθ Α map of social enterprises and their eco-systems in 
Europe, που ζγινε τθν 31 October 2014 από τθν ICF Consulting Services for the European Commission. Αυτι θ 
τελευταία ζκκεςθ ζρευνασ απαρικμεί 20 κράτθ μζλθ με ειδικι νομοκεςία για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των κοινωνικϊν ςυνεταιριςμϊν). Ωςτόςο, επιλζξαμε να αναφζρουμε ςτο κείμενο τον 
μικρότερο αρικμό των 15 ωσ προϊδεαςμό, κακϊσ ςε οριςμζνεσ από τισ 20 χϊρεσ που αναφζρονται ςτθν 
ζκκεςθ τθσ ICF θ νομοκεςία για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ είναι ςτθν πραγματικότθτα «υπό ανάπτυξθ» - και, 
ζτςι δεν ζχει ακόμθ τεκεί ςε ιςχφ. Επιπλζον, όςον αφορά άλλεσ χϊρεσ (π.χ. Γερμανία), μπορεί να 
αμφιςβθτθκεί θ φπαρξθ ειδικισ νομοκεςίασ για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ. Είναι δυνατόν, τουλάχιςτον, να 
ςυηθτθκεί εάν θ ιςχφουςα νομοκεςία, αν και δεν είναι ειδικά ςχεδιαςμζνθ για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ, 
επιτρζπει τθν ίδρυςθ και λειτουργία τουσ μζςω τθσ προςαρμογισ των γενικϊν νομικϊν μορφϊν (και 
ειδικότερα τθσ ςυνεταιριςτικισ μορφισ). 
8

Μολονότι ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ κεωρείται από 

τουσ περιςςότερουσ μελετθτζσ ο ιταλικόσ νόμοσ για τουσ κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ του 1991 (βλ., μεταξφ 
άλλων, DEFOURNY & NYSSENS, op. cit., p. 3 και, πιο πρόςφατα, CRAMA, Entreprises sociales, Think Tank 
europeen Pour la Solidarite - PLS, Juin 2014, ς. 17, κακϊσ και GALERA & BORZAGA, Social Enterprise. An 
International Overview of Its Conceptual Evolution and Legal Implementation ςτο 5 Social Enterprise Journal, 
2009, ςελ. 210 και επόμενο) - και, πράγματι, δεν μπορεί να αμφιςβθτθκεί ότι ο νόμοσ αυτόσ ξεκίνθςε μια 
διαδικαςία που περιλάμβανε πολλά ευρωπαϊκά κράτθ και, ωσ εκ τοφτου, είχε ιςχυρό πολιτιςμικό αντίκτυπο 
ακόμθ και εκτόσ των ορίων εφαρμογισ τθσ - πρζπει να αναγνωριςτεί ότι ο νόμοσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου 
Industrial and Provident Societies Act (IPSA) of 1965 (περί βιομθχανικϊν και προνομιοφχων εταιρειϊν (IPSA) 
του 1965 προζβλεπε ιδθ τθ δυνατότθτα μιασ εταιρείασ κοινοτικισ ωφζλειασ (Bencom) ι εταιρείασ τθσ οποίασ 
θ οικονομικι δραςτθριότθτα «διεξάγεται ι πρόκειται να διεξαχκεί, προσ όφελοσ τθσ κοινότθτασ» (βλ. 1 (2) (β) 
IPSA 1965, και τϊρα sec. 2 (2) (α) (ii) του νόμου περί ςυνεταιριςτικϊν και κοινοτικοφ οφζλουσ οργανϊςεων, 
του 2014). 
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παγθνζκηνπνίεζεο
9
. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα άιιεο νληφηεηεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο,

θπξίσο γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο
10

. Η ζπγθξηηηθή εμέηαζε παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ

κπνξνχλ πιένλ λα παξαβιέπνληαη απφ ηνπο εγρψξηνπο λνκηθνχο κειεηεηέο. Πξέπεη λα 

πξνζηεζεί, εμάιινπ, φηη ζηε κειέηε ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ θαη άιισλ ηππηθψλ 

θνξέσλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ε ζπγθξηηηθή κέζνδνο είλαη πιένλ ν θαλφλαο, ζε 

κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ζεκαζίαο πνπ ε μέλε λνκνζεζία αλαιακβάλεη γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο εξκελείαο, αλαθαηαζθεπήο ή αθφκα θαη ελζσκάησζεο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο
11

. Έηζη, ε εμέηαζε απφ ηνπο λνκηθνχο κειεηεηέο ηεο εμσηεξηθήο θαηάζηαζεο

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηθαλφηεηάο 

ηεο λα ζπκβάιιεη πξνο έλαλ θαιχηεξν θφζκν
12

.

Γεχηεξνλ, ε αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηφ ην άξζξν ζα ζηεξηρζεί ζηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, ε νπνία ζα επαλεμεηαζηεί κέζσ κηαο θξηηηθήο ζεψξεζεο θαη, ην δηθαίσκα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ (de iure condendo) ην νπνίν έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θχξηνπο ιφγνπο. 

Ο πξψηνο είλαη φηη ην αληηθείκελν ηεο ηηαιηθήο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, φπσο εηζήρζε θαη 

ξπζκίδεηαη κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα αξηζ. 155/2006, ζα κπνξνχζε ζχληνκα λα ππφθεηηαη ζε 

αιιαγέο θαη νινθιεξψζεηο, δεδνκέλνπ ηνπ θηιφδνμνπ λνκνζρεδίνπ γηα κεηαξξχζκηζε πνπ 

ςεθίζηεθε πξφζθαηα απφ έλα ηκήκα ηνπ Ιηαιηθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη αλαθέξεηαη ζην λφκν 

γηα ηνλ ηξίην ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλεη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηε ξχζκηζή ηνπο
13

.

Ο δεχηεξνο είλαη φηη, ζε επίπεδν ΔΔ, ην δήηεκα ηεο «αλάγθεο γηα ... έλα πηζαλφ θνηλφ 

Δπξσπατθφ θαηαζηαηηθφ γηα θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο» πεξηιήθζεθε ζηε ζεκαληηθή 

αλαθνίλσζε «Πξσηνβνπιία γηα ηελ Κνηλσληθή Δπηρείξεζε» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Οθησβξίνπ 2011
14

 σο έλα ζέκα πνπ ζα απαηηήζεη πεξαηηέξσ εμέηαζε
15

. ε πεξίπησζε

πηνζέηεζήο ηνπ, έλα ηέηνην Δπξσπατθφ θαηαζηαηηθφ ζα πξφζζεηε έλα αθφκε ζηα ήδε 

ππάξρνληα ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Δηαηξεία (SE), ηνλ επξσπατθφ ζπλεηαηξηζκφ (SCE), 

9
 Μια άποψθ τθν οποία πρόςφατα επανζλαβε ο PORTALE, Tra diritto dell'impresa e metamorfosi della s.p.a., 

ςτθν Societa, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, ςε ςκθνοκεςία Campobasso, Cariello, 
Di Cataldo, Guerrera, Sciarrone Alibrandi, I, Τορίνο, 2014, ς. 107 και πιο ςυγκεκριμζνα ς. 126. 
10

 Κάτι που είχαμε τθν ευκαιρία να τονίςουμε αρκετζσ φορζσ, και πιο πρόςφατα ςτο FICI, Intervencion en la 

presentacion del International Handbook of Cooperative Law, in Congreso Continental de Derecho Cooperativo 
(Guaruja, San Pablo, Brasil, 8, 9 and 10 October 2013), Buenos Aires, Intercoop, 2014, p. 195 ff. 
11

Ρρβλ. PORTALE, Il diritto societario tra diritto comparato e diritto straniero, in Rivista delle societa, 2013, p. 

325 ff., που καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα (ivi, ςελ. 333) με τθν ζννοια ότι, ειδικά ςε οριςμζνουσ τομείσ του 
δικαίου, «θ δυνατότθτα μεταφοράσ ξζνων λφςεων αποτελεί εργαλείο για τθν ανάπτυξθ του νόμου» 
*μετάφραςθ του ςυγγραφζα+.
12

Ρράγματι, με το ςφνκθμα «οι ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ οικοδομοφν ζναν καλφτερο κόςμο», τα 

Ηνωμζνα Ζκνθ κιρυξαν το 2012 ωσ Διεκνζσ Ζτοσ των Συνεταιριςμϊν. 
13

 Ρρβλ. A.S. no. 1870, delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la 

Disciplina del Servizio Universale civile, που εγκρίκθκε από τθν ιταλικι Βουλι των Αντιπροςϊπων ςτισ 9 
Απριλίου 2015. Για ζνα πιο λεπτομερζσ ςχόλιο για τθν τρζχουςα (κατά το χρόνο τθσ ςυγγραφισ του άρκρου) 
εκδοχι του παρόντοσ νομοςχεδίου, βλ. FICI, L' impresa sociale nel progetto di riforma del terzo settore italiano: 
appunti e spunti, in Impresa sociale, no. 5/2015, p. 83 ff. 
14

 Ρρβλ. C0M (2011) 682 τελικό, τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2011, Social Business Initiative. Creating a favourable 

climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation. 
15

Με τουσ όρουσ αυτοφσ, C0M (2011) 682 τελικό, ς. 12. 
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θαη ηνλ Δπξσπατθφ Όκηιν Οηθνλνκηθνχ θνπνχ (ΔΟΟ)
16

. Γεδνκέλεο ηεο ζρεηηθήο

λενηεξηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ηεο πθηζηάκελεο πνηθηιίαο ησλ εζληθψλ πξνζεγγίζεσλ, θαη, 

πξσηίζησο, ηεο απνπζίαο εηδηθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ε θαηάζηαζε απηή δελ κπνξεί παξά λα εγείξεη ην εξψηεκα: 

«Πνηα Δπξσπατθή θνηλσληθή επηρείξεζε;» 

Ο ηξίηνο ιφγνο είλαη φηη, ζηελ Δπξψπε (θαη φρη κφλν ζηελ Δπξψπε
17

), ςεθίδνληαη λφκνη

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο νληφηεηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

ή πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αξρέο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο
18

. Απηνί νη γεληθνί

λφκνη γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη κε εθείλνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνπο επηκέξνπο θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ηδίσο ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη αληηθάζεηο θαη αλαθνινπζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ θαηαλφεζε θαη πξνβνιή ηνπ ηνκέα. 

Σξίηνλ, ην άξζξν απηφ ζα επηδηψμεη λα ελζσκαηψζεη νξηζκέλεο πξνηάζεηο απφ ηελ 

ζπκπεξηθνξηθή λνκνζεζία θαη νηθνλνκία
19

. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε κεζνδνινγία

ζα πξέπεη λα κελ εθαξκφδεηαη ζε κεκνλσκέλα άηνκα, αιιά ζε νξγαλψζεηο - εηδηθά 

νξγαλψζεηο φπσο νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο - θαη ζηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπο. Απηφ πεξηπιέθεη 

ηελ εηθφλα, θπξίσο επεηδή απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο αλάιπζεο δελ έρεη αλαπηπρζεί 

επαξθψο, αθφκε νχηε ζηηο ΗΠΑ, φπνπ ε ζπκπεξηθνξηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ δηθαίνπ 

είλαη πην πξνεγκέλε. 

Σέινο, ε πξνεηδνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ δελ είλαη ηφζν λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Αληίζεηα, εθθξάδεη, κηα πξνζσπηθή εθηίκεζε απφ ηνλ ζπγγξαθέα απηνχ ηνπ άξζξνπ, ν 

νπνίνο είλαη ζεξκφο ππνζηεξηθηήο απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Η αίζζεζε – ηελ νπνία θάπνηνο κπνξεί 

λα ζπκκεξηζζεί ή φρη θαη είλαη αλνηθηή ζε επαλεμέηαζε απφ ζπληάθηε ηεο ή ππφ ην θσο 

κεηαγελέζηεξσλ παξαγφλησλ – είλαη φηη ε απηνλνκία ηνπ κε-θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα, ηεο 

16
Υποκείμενα, αντίςτοιχα, ςτουσ κανονιςμοφσ αρικ. 2157/2001 τθσ 8θσ Οκτωβρίου 2001, αρικ. 1435/2003 

τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 και αρικ. 2137/1985 τθσ 25θσ Ιουλίου 1985. 
17

Στθν Καναδικι επαρχία του Κεμπζκ, για παράδειγμα, υιοκετικθκε νόμοσ για τθν κοινωνικι οικονομία ςτισ 

10 Οκτωβρίου 2013. Ομοίωσ, ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ υπάρχουν νόμοι για τθν economia 
social y solidaria (social and solidarity economy): βλ. για παράδειγμα, ςτθν Ονδοφρα, Ley del sector social de la 
economia του 1985· ςτθν Κολομβία, το Ley por la cual se determina el marco conceptual que regula la 
economia solidaria no. 454 του 1988; ςτον Ιςθμερινό, Ley organica de la economia popular y solidaria y del 
sector financiero popular y solidario of 2011; και ςτο Μεξικό, Ley de la economia socialy solidaria of 2012. 
18

 Ο ιςπανικόσ νόμοσ του 2011 ιταν ο πρόδρομοσ (Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economia Social). 

Ακολοφκθςε ο πορτογαλικόσ νόμοσ του 2013 (Lei 30/2013, τθσ 8 Μαΐου, Lei de Bases da Economia Social) και ο 
γαλλικόσ νόμοσ του 2014 (Loi 2014-856, 31 Ιουλίου 2014, ςχετικά με τθν οικονομία social et solidaire), για τθν 
οποία, βλ. αντιςτοίχωσ, ARRIETA IDIAKEZ, Concrecion de las entidades de la economia social, ςτο 116 Revesco, 
2014, ς. 36 κ.ε. APARICIO MEIRA, ςτο 24 CIRIEC-Espana. Revista juridică de economia socială şi cooperativa, 
2013, ς. 21 και εξισ. HIEZ, La richesse de la loi Economie social et solidaire, ςτθν Revue des societies, Mars 
2015, ςελ. 147 ff. Από τθν άλλθ πλευρά, παρά τον τίτλο τθσ («Νόμοσ για τθν Κοινωνικι Οικονομία και τθν 
Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα»), ο Ελλθνικόσ Νόμοσ αρικ. 4019/2011 δεν μπορεί να κεωρθκεί πραγματικόσ 
νόμοσ για τθν κοινωνικι οικονομία (τουλάχιςτον, λαμβάνοντασ τουσ προαναφερκζντεσ νόμουσ ωσ πρότυπα 
αναφοράσ), όπωσ ςτθν πραγματικότθτα είναι ζνασ νόμοσ για τουσ κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ (βλ., υπό τθν 
ζννοια αυτι, το NASIOULAS, Greek Social Economy at the Crossroads. Law 4019/2011 and the 

Institutionalization Challenge, CIRIEC WP no. 2011/10, p. 13). 
19

Τα κεωρθτικά κεμζλια που παρουςιάηονται καλά από τον G. RESTA, Gratuita e solidarieta: fondamenti 

emotivi e «irrazionali», ςτθν Rivista critica del diritto privato, 2014, ς. 39 ff. 
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θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη, γεληθφηεξα, ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηνλ 

θεξδνζθνπηθφ ηνκέα, ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία θαη ηε ινγηθή ηεο, βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. 

Έηζη, ε απηνλνκία ηνπ ζα πξέπεη ηψξα λα επηβεβαησζεί κε δχλακε θαη, ηδηαίηεξα, λα 

πξνζηαηεπζεί απφ δηάθνξεο απφπεηξεο απφ ηνλ θεξδνζθνπηθφ θαπηηαιηζηηθφ ηνκέα λα 

«εηζβάιεη ζην ρψξν» - φρη, φπσο ζα ήηαλ επηζπκεηφ, πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζνχλ θαιέο 

ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε νληφηεηεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο
20

 αιιά γηα λα «θαηαιάβεη» ηνλ

θιάδν θαη λα ηνλ «ειέγρεη», επεθηείλνληαο έηζη ηα θαπηηαιηζηηθά παξαδείγκαηά ηνπ, γεγνλφο 

ην νπνίν κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε de facto αθχξσζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

Η «αίζζεζε» είλαη φηη ε ζηξαηεγηθή απηή, ε νπνία ελζσκαηψλεη δηάθνξα επηρεηξήκαηα, 

αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηεο ζεκαληηθέο κειέηεο, εηδηθά απφ κηα 

ζεκαίλνπζα πεξηνρή ηεο δηαλφεζεο ησλ ΗΠΑ (π.ρ., ε «ρνιή ηνπ ηθάγνπ»), θαη απφ 

λνκνζέηεο, πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν έρνπλ ηελ ηάζε λα ππνζηεξίδνπλ ηελ θπξίαξρε ζθέςε 

ηεο ηζρλήο κεηνςεθίαο ησλ πινπζηφηεξσλ αλζξψπσλ. 

Απηή ε ζηξαηεγηθή αξρηθά πεξηνξηδφηαλ λα αξλείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα ζην κε 

θεξδνζθνπηθφ - δειαδή, ηνλ πεξηνξηζκφ, ηεο κε δηαλνκήο θέξδνπο – θαη, ζπλεπψο, ζηηο 

λνκηθέο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηφ ην ζηνηρείν, ππνζηεξίδνληαο φηη ε 

«θηιαλζξσπία απφ ηηο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο» είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Οη ζπλέπεηεο 

απηήο ηεο άπνςεο είλαη απηνλφεηεο, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο (δηφηη, αλ 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθέο κνξθέο δελ απνιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο θεξδνζθνπηθέο κνξθέο, ζηηο ηειεπηαίεο ζα πξέπεη λα 

ρνξεγεζνχλ ηα ίδηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο ζηηο πξψηεο)
21

. Σψξα θαίλεηαη φηη, κε

20
 Επί του ςθμείου αυτοφ, βλ. FICI, Imprese cooperative e sociali, cit., ςελ. 149 κ.ε. 

21
Με αυτι τθν τελευταία ζννοια, βλ. ιδιαίτερα το MALANI & E. POSNER, The Case for For-Profit Charities, in 

93 Virginia Law Review, 2007, p. 2017 ff., θ οποία, με βάςθ αυτζσ τισ παραδοχζσ, κεωρεί ότι δεν υπάρχει 
κανζνασ επιτακτικόσ λόγοσ για τθ ςφνδεςθ ειδικϊν φορολογικϊν οφελϊν (αποκλειςτικά) ςε φιλανκρωπικζσ 
δραςτθριότθτεσ που διεξάγονται από μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ παρά από (επίςθσ) οντότθτεσ με 
κερδοςκοπικό ςκοπό. Ωσ εκ τοφτου, θ νομικι μορφι μιασ οντότθτασ (δθλ. κερδοςκοπικι ι μθ κερδοςκοπικι) 
μπορεί να κεωρθκεί άςχετθ από τθν άποψθ τθσ φορολογικισ τθσ μεταχείριςθσ. Αυτό που ζχει ςθμαςία είναι 
μόνο θ δραςτθριότθτα που διεξάγεται. Σφμφωνα με αυτοφσ τουσ ςυγγραφείσ, υπάρχουν πράγματι ςοβαροί 
λόγοι να πιςτεφουμε ότι οι κερδοςκοπικοί οργανιςμοί είναι ςε κζςθ να παρζχουν κοινοτικζσ υπθρεςίεσ πιο 
αποτελεςματικά από τισ μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ. Κατά κφριο λόγο, ο ςκοπόσ του κζρδουσ ενκαρρφνει 
τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ τθσ οντότθτασ και αποκαρρφνει τθν ςπατάλθ πόρων που ςε διαφορετικι 
περίπτωςθ εμφανίηεται ςυχνά ςε μαηικι κλίμακα ςτον μθ κερδοςκοπικό τομζα (και που δεν κα μποροφςε 
ποτζ να λυκεί μόνο από τον ανταγωνιςμό μεταξφ μθ κερδοςκοπικϊν οργανϊςεων). Καταχριςεισ τθσ μθ 
κερδοςκοπικισ μορφισ είναι επίςθσ δυνατζσ και από τουσ «αναποτελεςματικοφσ μθ αλτρουιςτικοφσ» 
επιχειρθματίεσ, οι οποίοι μπορεί να επιλζξουν αυτι τθ μορφι μόνο επειδι τα φορολογικά οφζλθ τουσ 
επιτρζπουν να παραμείνουν ςτθν αγορά παρά τθν αναποτελεςματικότθτά τουσ. Ρρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί 
ότι οι ςυγγραφείσ αυτοί κεωροφν ότι θ άποψι τουσ είναι εξίςου ζγκυρθ τόςο για φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ 
όςο και για μθ κερδοςκοπικζσ (δοτικζσ - donative) οργανϊςεισ (δθλ. αυτό που κα ονομάηαμε διανεμθτικό 
τρίτο τομζα) και ςε ςχζςθ με εμπορικζσ μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ (δθλ. τον επιχειρθματικό τρίτο τομζα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των κοινωνικϊν επιχειριςεων). Συμπεριλαμβάνουν επίςθσ ςτα ςυμπεράςματά τουσ 
για τισ κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ που εκτελοφν, από τθν άποψθ τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ, 
δευτερεφουςεσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να κεωρθκοφν ότι επιδιϊκουν δθμόςιο ι κοινοτικό ςυμφζρον. 
Σε ςχζςθ με αυτζσ τισ δευτερεφουςεσ δραςτθριότθτεσ, προτείνεται οι επιχειριςεισ αυτζσ να απολαμβάνουν 
τθν ίδια φορολογικι μεταχείριςθ που απολαμβάνουν οι μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα 
υπό το φωσ τθσ αντίλθψθσ ότι οι επιχειριςεισ αυτζσ κα μποροφςαν να είναι πιο αποτελεςματικζσ για τθν 
επιδίωξθ δθμόςιου ι κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ, δεδομζνου ότι μποροφν να βαςίηονται ςε οικονομίεσ πεδίου 



10 

πην εθιεπηπζκέλν ηξφπν, ε ζηξαηεγηθή απηή ηείλεη λα νηθεηνπνηεζεί ηα κέζα ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο λα ηα λνζεχζεη ή λα ηα ζηξέςεη πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ινγηθέο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, φπσο ζα εμεγεζεί αξγφηεξα θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο ηεο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο κε ηε κνξθή εηαηξίαο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη επίζεο θαζήθνλ ησλ λνκηθψλ κειεηεηψλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ θαηάιιεισλ δηαθξίζεηο, φπσο ην άξζξν απηφ πξνζπαζεί λα θάλεη, παξέρνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο ζηα πξνεγνπκέλσο επηζεκαλζέληα ζέκαηα. 

2. Η οςζιαζηική λειηοςπγία ηηρ νομοθεζίαρ πεπί κοινυνικήρ επισείπηζηρ

Αλ θαη είλαη αδχλαην λα δηαρσξηζηνχλ απηά ηα δχν πξνθίι, πνπ ην έλα επεξεάδεη ην άιιν θαη 

είλαη ακνηβαία δηαζπλδεδεκέλα (θαζφζνλ ν ξφινο ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο είλαη 

αδηαρψξηζηνο απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ, θαη ην αληίζηξνθν), απηφ ην άξζξν ζα εμεηάζεη πξψηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εηδηθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα 

δηεξεπλήζεη ηα πηζαλά κνληέια ηεο. 

Όπσο έρεη ήδε παξαηεξεζεί, ad hoc λνκηθέο κνξθέο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε άξρηζαλ λα 

πηνζεηνχληαη απφ Δπξσπαίνπο λνκνζέηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990. Ο θνηλσληθφο 

ζπλεηαηξηζκφο ηνπ ηηαιηθνχ λφκνπ 381/91 μεθίλεζε απηή ηε δηαδηθαζία. ήκεξα, 

ηνπιάρηζηνλ 15 ρψξεο ηεο ΔΔ έρνπλ λφκνπο εηδηθά αθηεξσκέλνπο ζην θαηλφκελν ηεο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο
22

, ελψ, ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, ζρέδηα λφκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην

που απορρζουν από τισ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ που αποτελοφν τθν κφρια δραςτθριότθτά τουσ. (το 
παράδειγμα που αναφζρουν οι ςυγγραφείσ είναι τθσ Starbucks που αγοράηει κόκκουσ καφζ από φτωχοφσ 
παραγωγοφσ του Τρίτου Κόςμου). Η αλλθλοκάλυψθ μεταξφ τθσ ζννοιασ τθσ κοινωνικισ επιχείρθςθσ και τθσ 
εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ φαίνεται ςαφισ εδϊ - και, ςτθν πραγματικότθτα, οι ςυγγραφείσ ςυνεχϊσ 
επιςθμαίνουν τθν απουςία ςχζςθσ, για τουσ ςκοποφσ τθσ άποψισ τουσ, των πραγματικϊν κινιτρων για το 
καλό (ivi, ς. 2064). Για ζνα πράγμα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ςυγγραφείσ ζχουν δίκιο: Βοθκθτικά μζςα 
είναι απαραίτθτα για να αποφευχκοφν οι οργανωτικζσ ανεπάρκειεσ των μθ κερδοςκοπικϊν οργανϊςεων. 
Επιπλζον, τα φορολογικά οφζλθ που επιφυλάςςονται ςτισ μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ μπορεί να 
προςελκφςουν το ενδιαφζρον των μθ αλτρουιςτϊν επιχειρθματιϊν - ηιτθμα που δεν κα προζκυπτε αν τα 
οφζλθ δεν αφοροφςαν μόνο τθ νομικι μορφι (βλ. ivi, ςελ. 2066). Κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά με ιδιαίτερθ 
προςοχι ςτα κζματα εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ και φορολογίασ, πρβλ. HENDERSON & MALANI, Corporate 
Philanthropy and the Market for Altruism, in 109 Columbia Law Review, 2009, p. 571 ff. Cf. also BRAKMAN 

REISER, For-Profit Philanthropy, in 77 Fordham Law Review, 2009, p. 2437 ff., που εξετάηει το «google.org» ωσ 

φιλανκρωπικό τμιμα τθσ Google, Inc. και διερευνά τουσ λόγουσ (ουςιαςτικά για να αποφφγει τα νόμιμα όρια 
και τουσ περιοριςμοφσ) που ϊκθςαν τθν Google, Inc. να υιοκετιςει αυτιν τθν οργανωτικι λφςθ (και όχι 
επιχειρθματικό ίδρυμα, το οποίο ιδρφκθκε αρχικά από τθν εν λόγω εταιρεία για τον ίδιο ςκοπό). Η 
προαναφερκείςα ζρευνα αναλφει επίςθσ τισ επιπτϊςεισ αυτοφ του αρχικοφ οργανωτικοφ μοντζλου ςτο δίκαιο 
των μθ-κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν, ςτο πεδίο των κερδοςκοπικϊν οντοτιτων και ςτα όρια μεταξφ των δφο 
αυτϊν πεδίων (τα οποία αυτό το μοντζλο προφανϊσ κακιςτά λιγότερο ςαφι), εξετάηοντασ τουσ κινδφνουσ  
που δθμιουργεί το μοντζλο (π.χ. όςον αφορά τθν πικανι μόλυνςθ των αλτρουιςτικϊν ςτόχων, τθν 
επαναχρθςιμοποίθςθ των πόρων λόγω τθσ απουςίασ ενόσ κλειδϊματοσ περιουςιακϊν ςτοιχείων και τισ 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχουν αυτζσ οι τελευταίεσ ςυνκικεσ ςτθ ςυνολικι εικόνα του μθ 
κερδοςκοπικοφ τομζα). Ξεκάκαρθ κριτικι ςτισ διατριβζσ των HENDERSON, MALANI και POSNER μπορεί να 
βρεκεί ςτο GALLE, Keep Charity Charitable, ςτο 88 Texas Law Review, 2010, ς. 1212 ff. 
22

Για τισ νομικζσ πθγζσ που εξετάηονται ςε αυτό το άρκρο, βλ. fn. 44. Άλλοι κατάλογοι και αναφορζσ ςτθ 

βιβλιογραφία αναφζρεται ςτθν υποςθμ. 7. 
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ζέκα απηφ είλαη είηε ππφ ζπδήηεζε ή ππφ έγθξηζε
23

. Δπηπιένλ, ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο

επηρείξεζεο δελ αθνξά κφλν ηελ ΔΔ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηηο ΗΠΑ, κεηαμχ άιισλ 

ρσξψλ
24

.

Μία απφ ηηο πξσηαξρηθέο θαη πην ζπλήζεηο αηηηνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη, ηφζν ζηελ Ιηαιία 

φζν θαη αιινχ, γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειεησκέλσλ θαλνληζκψλ γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρείξεζε, ππήξμε ε αλεπάξθεηα ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Οη πθηζηάκελνη 

λφκνη ζεσξνχληαη αλίθαλνη γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαηάιιεινπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ζε 

επηρεηξεκαηηθά θαηλφκελα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απνπζία ελφο θεξδνζθνπηθνχ θαη/ή 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνηλνηηθνχ ή γεληθνχ ζπκθέξνληνο. 

Σν ζέκα δελ είλαη φηη ε νξγαλσζηαθή λνκνζεζία δελ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

ιεηηνπξγία θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά, κάιινλ, φηη θαίλεηαη λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθή 

απφ αξθεηέο απφςεηο. Η λνκνζεζία γηα ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ, γηα ηα ηδξχκαηα θαη γηα άιια 

λνκηθά ζπζηήκαηα, εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα έρεη 

πεξηνξίζεη ή εκπνδίζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ελ ιφγσ λνκηθψλ ηχπσλ νξγαλψζεσλ γηα ηε 

δηεμαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δλαιιαθηηθά, ε νξγαλσζηαθή λνκνζεζία δελ 

έρεη, κέρξη ζηηγκήο, πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν λνκηθφ πιαίζην ζπκβαηφ κε απηήλ ηελ 

επηινγή (αθνχ απηέο νη λνκηθέο κνξθέο είραλ αξρηθά ζρεδηαζζεί απφ ηα λνκνζεηηθά ζψκαηα 

γηα ηελ αλάπηπμε ραξηζηηθψλ (δνηηθψλ) ή αλαδηαλεκεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, παξά γηα 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο)
25

.

Δπηπιένλ, νη νξγαλψζεηο απηέο δελ κπνξνχζαλ, θαη αθφκε ίζσο λα κελ κπνξνχλ, λα έρνπλ 

κεηνρέο ή, σο εθ ηνχηνπ, λα θάλνπλ ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θπξίσο επεηδή δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα θάλνπλ δηαλνκή ησλ θεξδψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην εηαηξηθφ δίθαην ήηαλ, θαη εμαθνινπζεί λα είλαη, ζρεδηαζκέλν γηα 

νληφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζθνπφ ην θέξδνο - ή, φπσο αλαθέξεηαη ζε άιια πιαίζηα, 

γηα λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Αλάινγα κε ην λνκηθφ ζχζηεκα, είηε απηφ 

θαζηζηά αδχλαηε ηελ επηδίσμε ελφο δηαθνξεηηθνχ ζθνπνχ, κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ 

(επεηδή ν λφκνο δελ επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε εηαηξεηψλ ρσξίο ζθνπφ ην θέξδνο) ή, 

ηνπιάρηζηνλ, εκπνδίδεη κηα ηέηνηα επηδίσμε, θαζηζηψληαο έηζη απηφλ ην δηαθνξεηηθφ ζθνπφ 

ζεκαληηθά ξηςνθίλδπλν (κε ηελ παξεκπφδηζε κηαο εηαηξείαο λα δεζκεπζεί, ηφζν θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηεο θαη θαηά ην ρξφλν ηεο δηάιπζεο, λα αθνινπζήζεη άιιν ζθνπφ εθηφο απφ ην 

23
 Μεταξφ αυτϊν των χωρϊν, θ Λετονία, το Λουξεμβοφργο, θ Μάλτα, θ Ρολωνία και θ ουμανία: βλ. Χάρτθσ 

των κοινωνικϊν επιχειριςεων και των οικοςυςτθμάτων τουσ ςτθν Ευρϊπθ. Συνοπτικι παρουςίαςθ, Ζκκεςθ 
που υπζβαλε θ ICF Consulting Services, 31 Οκτωβρίου 2014, ς. 3. 
24

 Ρρβλ. παραπάνω ςτο fn. 6. 
25

 Για παράδειγμα, όςον αφορά τθν ιταλικι δικαιοδοςία, ενϊ είναι πλζον αδιαμφιςβιτθτο ότι τα ςωματεία 

και τα ιδρφματα μποροφν να αςκοφν επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ακόμθ και με κφριο ι αποκλειςτικό 
τρόπο (πράγμα όμωσ που δεν είναι δυνατό, για παράδειγμα, ςτο Βζλγιο, όπου θ ειςαγωγι τθσ εταιρείασ με 
κοινωνικό ςκοπό, θ SFS, διευκόλυνε τον ςυνδυαςμό των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων ωσ κφριεσ 
δραςτθριότθτεσ, με τθν επιδίωξθ κοινωνικϊν ςκοπϊν: βλζπε CRAMA, op. cit., ςελ. 19), το ςχετικό νομικό 
πλαίςιο είναι τόςο κακό που απαιτεί πολφπλοκεσ ερμθνευτικζσ πράξεισ για τον προςδιοριςμό του ελάχιςτου 
ιςχφοντοσ κακεςτϊτοσ για τθν προςταςία των πιςτωτϊν και τθσ αγοράσ (επί του ςθμείου αυτοφ, cf. for all 
CETRA, L' impresa collettiva non societaria, Τορίνο, 2003). Η πλιρωςθ αυτϊν των κενϊν είναι ζνασ από τουσ 
πιο προφανείσ ςτόχουσ (ςε ςχζςθ με άλλουσ, οι οποίοι, ςε ςφγκριςθ, φαίνονται κάπωσ αςαφείσ) του ιταλικοφ 
νομοςχεδίου για τθ μεταρρφκμιςθ του τρίτου τομζα όςον αφορά τισ οντότθτεσ του Βιβλίου Ι του Αςτικοφ 
Κϊδικα (δθλαδι, ενϊςεισ και ιδρφματα): πρβλ. Α.S. no. 1870, Art. 3, lit. b) and lit. d). 
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θέξδνο ησλ κεηφρσλ, ελψ ζα εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζε πηζαλέο αιιαγέο ηεο βνχιεζεο 

(ηεο πιεηνςεθίαο) ησλ κεηφρσλ
26

.

Ωο εθ ηνχηνπ, ηφζν νη θαζαξά λνκηθέο κνξθέο ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα φζν θαη νη 

θαζαξά λνκηθέο κνξθέο ηνπ θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα απνδεηθλχνληαη αλεπαξθείο λα 

εμππεξεηήζνπλ ην θαηλφκελν κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. Σέηνηεο 

επηδηψμεηο απαηηνχλ εηδηθή λνκηθή κνξθή, θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο κηαο «πβξηδηθήο» 

νξγάλσζεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ ηππηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο θεξδνζθνπηθήο νξγάλσζεο κε ηνλ 

ηππηθφ ζθνπφ κηαο κε θεξδνζθνπηθήο νξγάλσζεο
27

.

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, άιινη θαη πην ζεκειηψδεηο ιφγνη κπνξνχλ λα βξεζνχλ σο 

ηξνθνδφηεο ηεο λνκνζεηηθήο επηινγήο λα εηζαρζνχλ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο λνκηθέο 

κνξθέο γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Οη ιφγνη απηνί είλαη αλεμάξηεηνη απφ πηζαλέο 

δπζαξκνλίεο ή θελά ζηελ ππάξρνπζα νξγαλσζηαθή λνκνζεζία. Μάιινλ, αθνξνχλ ζέκαηα 

πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξφιν ηεο νξγαλσζηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ελφο 

νξηζκέλνπ ηχπνπ νξγάλσζεο. 

ην ηέινο-ηέινο, ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ θαη πψο έλα λνκνζεηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεη έλαλ λέν ηχπν νληφηεηαο, επαλαιακβάλεηαη θάζε θνξά πνπ κηα λέα κνξθή 

νξγάλσζεο αλαδχεηαη ζηελ πξάμε ή εμεηάδεηαη απφ θνηλσληνιφγνπο ή νηθνλνκνιφγνπο, 

εηδηθά φηαλ ν πηζαλφο αληίθηππνο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ 

νξγαλσζηαθνχ κνληέινπ ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε. 

Η ιχζε εμαξηάηαη απφ ηελ απάληεζε ζην εμήο εξψηεκα: ην εμεηαδφκελν είδνο νξγάλσζεο, 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κηα ιεηηνπξγία πνπ δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απνηειεζκαηηθά 

απφ άιινπο θιάδνπο ηνπ δηθαίνπ, φπσο ην δίθαην ησλ ζπκβάζεσλ ή ην εκπξάγκαην δίθαην, 

έηζη ψζηε έλαο νξγαλσζηαθφο λφκνο θαζίζηαηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ νξγαλσζηαθνχ κνληέινπ; 

ε έλα δηάζεκν άξζξν ζρεηηθά κε ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν ηνπ νξγαλσζηαθνχ δηθαίνπ, νη 

Καζεγεηέο Hansmann θαη Kraakman θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, ε 

νξγαλσζηαθή λνκνζεζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ίδξπζε ηεο απηφλνκεο θαη μερσξηζηήο 

θιεξνλνκηάο κηαο νξγάλσζεο (ηελ νπνία απνθαινχλ «ηκεκαηνπνίεζε πεξηνπζίαο»). Οχηε ην 

26
 Στο ιταλικό δίκαιο, θ γενικι ςφνδεςθ μεταξφ εταιριϊν και κερδοςκοπικοφ ςκοποφ, ςφμφωνα με το άρκρο 

2247 του Ιταλικοφ Αςτικοφ Κϊδικα, κακιςτά αδφνατθ τθ ςφςταςθ εταιρείασ για μθ κερδοςκοπικό ςκοπό, 
ελλείψει ειδικοφ κανόνα (δθλ. όςον αφορά το γενικό άρκρο 2247 του Αςτικοφ Κϊδικα) που επιτρζπει τζτοιο 
ςκοπό (γι’ αυτό το ςθμείο, βλ. για όλουσ MARASA, Le «societa» senza scopo di lucro, cit.). Ομοίωσ, όςον αφορά 
τουσ ςυνεταιριςμοφσ, κατά το παρελκόν (δθλαδι πριν από τθ κζςπιςθ του νόμου αρικ. 381/91 για τουσ 
κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ) θ απαιτοφμενθ επιδίωξθ αμοιβαίου ςκοποφ οδιγθςε οριςμζνουσ δικαςτζσ να 
αρνοφνται τθν εγγραφι ςε ςυνεταιριςμοφσ που επιδιϊκουν το γενικό ςυμφζρον και όχι το ςυμφζρον των 
μελϊν τουσ: πρβλ. FICI, Cooperative sociali e riforme del diritto societario, in Riv. dir. priv., 2004, p. 75 ff. 
Πςον αφορά τα πλαίςια τθσ Βόρειασ Αμερικισ και τθσ Αγγλίασ, βλ. . BRAKMAN REISER, Governing and 
Financing Blended Enterprise, in 85 Chicago-Kent Law Review, 2010, p. 643 ff. 
27

 Ρρβλ. BRAKMAN REISER, Governing and Financing Blended Enterprise, cit., Σελ. 645. 
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δίθαην ησλ ζπκβάζεσλ, νχηε ην εκπξάγκαην δίθαην είλαη απνηειεζκαηηθά ππνθαηάζηαηα ηεο 

νξγαλσζηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο
28

.

Σν ζπκπέξαζκα απηφ δχζθνια κπνξεί λα ζνθάξεη ηνλ επξσπαίν λνκηθφ κειεηεηή, δεδνκέλνπ 

φηη, ζηελ επξσπατθή λνκηθή ζεσξία, αλ θαη κε δηαθνξεηηθή γιψζζα θαη επηρεηξήκαηα, απηή 

ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ νόμος για ηιρ οπγανώζειρ - και, ιδίυρ ηηρ νομικήρ 

πποζυπικόηηηαρ - έσει ήδη επηζεκαλζεί
29

. Πην ζρεηηθφ κε ηε ζπδήηεζή καο, σζηφζν, είλαη

απηφ πνπ νη Hansmann θαη Kraakman ππνζηεξίδνπλ εηδηθά φζνλ αθνξά ηε λνκνζεζία γηα ηηο 

κε-θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο: δειαδή, φηη ν πεξηνξηζκφο ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή θεξδψλ ζηα 

κέιε, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία πξνζψπσλ, είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ απηέο νη νληφηεηεο κπνξεί λα κελ εκθαλίδνπλ, ρσξίο ηελ χπαξμε ελφο θαιά 

ζρεδηαζκέλνπ νξγαλσζηαθνχ λφκνπ πνπ λα ηηο δεζκεχνπλ ζε απηφ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ζπκπεξαίλνπλ φηη ν πεξηνξηζκφο γηα κε δηαλνκή θεξδψλ απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

λφκνπ γηα ηηο κε-θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο
30

. Ο ηζρπξηζκφο απηφο ζίγνπξα ηζρχεη, θαη

κπνξεί λα παξαηαζεί πέξα απφ ην ρψξν ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ
31

.

Πξάγκαηη, φηαλ έλαο ηχπνο νληφηεηαο ή θαηεγνξία νληνηήησλ έρεη έλα ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζθνπφ πνπ επηδηψθεηαη - είηε είλαη απιψο αξλεηηθφ, 

φπσο θαη ζηελ κε θεξδνζθνπηθή επηδίσμε, είηε, αθφκα πεξηζζφηεξν, ζεηηθφ, φπσο ζην ζθνπφ 

γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ δηαθξίλεη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο – ε νξγαλσζηαθή λνκνζεζία 

δηαδξακαηίδεη δσηηθφ θαη αλαληηθαηάζηαην ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο εηδηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

νξγαλψζεσλ, ε νπνία νξίδεηαη (πξψηα απ' φια) απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηνπο. Άξα, 

ν θχξηνο, βαζηθφο θαη αλαληηθαηάζηαηνο ξφινο ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο είλαη 

(θαη πξέπεη λα είλαη) λα θαζηεξψζεη κηα αθξηβή ηαπηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

λα δηαηεξήζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Απηφ δηθαηνινγεί, απηή θαζαπηή, ηελ 

χπαξμε εηδηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε θαη βνεζά λα πξνζδηνξίζεη ην 

ειάρηζην θαη νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνιχ ζπγθεθξηκέλα, είλαη αθξηβψο απηφ - δειαδή, ε απφθηεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηαο, ε ιεηηνπξγία κε κηα ηαπηφηεηα δηαθνξεηηθή απφ εθείλεο άιισλ 

νξγαλψζεσλ θαη ε δηαθνξεηηθή εκθάληζε θάησ απφ έλα λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ζηφρνπο θαη ηνπο ηξφπνπο δξάζεο - πνπ ηθαλνπνηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδξπηψλ 

θαη ησλ κειψλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ, πξνυπφζεζε γηα ηελ 

χπαξμε θαη ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ επηρεηξεκαηηθήο νξγάλσζεο
32

.

28
 Ρρβλ. HANSMANN & KRAAKMAN, The Essential Role of Organizational Law,, 110 Yale Law Journal, 2000, ς. 

386 ff. 
29

Ρρβλ. Επίςθσ για αναφορζσ ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ μελετθτζσ, GALGANO, Persone giuridiche, 2α ed., Στο 

Commentario del codice civile Scialoja-Branca που εκδόκθκε από Galgano, Bologna-Roma, 2006, ς. 17, 25, 50, 
που υπογραμμίηει τον ρόλο που διαδραματίηει θ ζννοια του νομικοφ προςϊπου (δθλαδι, απόκρυψθ των 
ειδικϊν κανόνων ςτουσ οποίουσ, κατά παρζκκλιςθ από τουσ ςυνικεισ κανόνεσ, ο νομοκζτθσ υποτάςςει τα 
μζλθ τθσ ομάδασ): το «άκροιςμα των προνομίων», ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ των 
μελϊν, τα οποία, υπό οριςμζνουσ όρουσ, ο νομοκζτθσ χορθγεί ςτα μζλθ μιασ οργάνωςθσ. 
30

 Cf. HANSMANN & KRAAKMAN, op. cit., ςελ. 435 και fn. 77 για τθν ερμθνεία. 
31

 Ρρβλ. ιδθ, αλλά ςε ςχζςθ με τουσ ςυνεταιριςμοφσ και τον αμοιβαίο ςκοπό τουσ, FICI, The Essential Role of 

Cooperative Law, in The Dovenschimdt Quarterly, 2014, no. 4, p. 147 ff. 
32

 Γενικά, το ςυγκεκριμζνο ενδιαφζρον των κοινωνικϊν επιχειρθματιϊν προςτατεφεται από τουσ 

Ευρωπαϊκοφσ νόμουσ για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ, επιφυλάςςοντασ για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ 
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Όια απηά απαηηνχλ έλαλ πνιχ αθξηβή λνκηθφ νξηζκφ ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, πνπ λα 

εληζρχζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Δάλ, απφ ηε κία πιεπξά, είλαη αιήζεηα φηη «ε πνηθηιία θαη ε δεθηηθφηεηα ηεο έλλνηαο είλαη 

ίζσο κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηηπρία ηεο»,
33

 απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο έρεη

επηζεκαλζεί ζσζηά απφ άιινπο κειεηεηέο, κηα αθξηβήο λνκηθή ηαπηφηεηα απμάλεη «ηελ 

ηθαλφηεηα ελφο ηδξπηή ε κέινπο λα ζεκαηνδνηήζεη, κέζσ ηεο επηινγήο ηεο κνξθήο, ηνπο 

φξνπο πνπ ε επηρείξεζε παξέρεη ζε άιια ζπκβαιιφκελα κέξε, θαη λα θαηαζηήζεη αμηφπηζηε 

ηε δέζκεπζή ηεο λα κελ αιιάμεη απηέο ηηο κνξθέο»
34

.

Ωο εθ ηνχηνπ, εθ' φζνλ κηα ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή επηηξέπεη ζηνπο θνηλσληθνχο 

επηρεηξεκαηίεο λα δηαθξίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξσηνβνπιίεο ελψπηνλ δηαθφξσλ θνξέσλ (π.ρ., 

πειαηψλ, εξγαδνκέλσλ, επελδπηψλ, εζεινληψλ, ρνξεγψλ, δεκφζησλ νξγαληζκψλ, θιπ), έλα 

εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη απαξαίηεην. Δπηπιένλ, κε ηελ επηβνιή 

εηδηθψλ ηαπηνηήησλ γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, νη λνκνζέηεο δελ πεξηνξίδνπλ ηελ 

ειεπζεξία ηνπο κάηαηα. Μάιινλ, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κπνξέζνπλ νη ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεηο λα επηβεβαηψζνπλ θαη λα θάλνπλ νξαηέο ηηο δηαθξηηέο ηαπηφηεηεο ηνπο. 

Η εηδηθή λνκηθή ηαπηφηεηα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο επηηξέπεη: 

i) Να ζρεδηαζζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δεκφζηεο πνιηηηθέο ππέξ ησλ θνηλσληθψλ

επηρεηξήζεσλ
35

, θαη, πάλσ απ' φια, λα δηθαηνινγεζνχλ απηέο νη πνιηηηθέο ζην πιαίζην

ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο ΔΔ. Απφδεημε γη’ απηφ 

(δθλαδι για οντότθτεσ που εγκακίςτανται και λειτουργοφν ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ) το 
αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ του όρου «κοινωνικι επιχείρθςθ» ςτισ επωνυμίεσ τουσ (Βλζπε π.χ. άρκρο 7, 
παράγραφοσ 3, του Ιταλικοφ Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 155/2006, άρκρο 667, Βελγικόσ Εταιρικόσ Κϊδικασ, 
άρκρο 2, παράγραφοσ 2, Φινλανδικόσ νόμοσ 1351 / 2003 άρκρο 18, παρ. 3, νόμοσ τθσ Σλοβενίασ αρικ. 
20/2011, άρκρο 759, Τςζχικοσ νόμοσ αρικ. 90/2012). Οι ίδιοι νόμοι, από τθν άλλθ πλευρά, υποχρεϊνουν 
ςυνικωσ τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ να ςυμπεριλάβουν αυτόν τον τφπο ςτισ επωνυμίεσ τουσ (βλ. Ρ.χ. άρκρο 
1, παρ. 3, ιταλικοφ νόμου αρικ. 381/91, άρκρο 7, παρ. 1, Ιταλικό Νομοκετικό Διάταγμα αρικ. 155/2006, άρκρο 
106, παρ. 4, Ιςπανικόσ νόμοσ αρικ. 27/1999, άρκρο 662, Βελγικόσ Κϊδικασ Επιχειριςεων, άρκρο 18, παρ. 1 και 
2, Σλοβενικόσ νόμοσ αρικ. 20/2011, άρκρο 32 παράγραφοσ 1 και άρκρο 33, Αγγλικοφ νόμου περί εταιρειϊν 
του 2004, άρκρο 3 του Ρολωνικοφ νόμου του 2006 περί κοινωνικϊν ςυνεταιριςμϊν) και προβλζπουν, μθτρϊα, 
ςυγκεκριμζνα τμιματα των τελευταίων, ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ειδικά για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ (βλ. 
π.χ. άρκρο 3, παρ. 2, Ιταλικοφ Νόμου αρικ. 381/91, Άρκρο 5, παρ. 2, Ιταλικοφ Νομοκετικοφ Διατάγματοσ αρικ. 
155/2006, άρκρο 2, παρ. 1, Φινλανδικοφ νόμου αρικ. 1351/2003, άρκρα 10 και 12, Λικουανικοφ νόμου IX-
2251, sec. 33 και 36 (8), του Αγγλικοφ Νόμου περί επιχειριςεων του 2004, άρκρο 42, Σλοβενικοφ νόμου αρικ. 
20/2011). Ωσ εκ τοφτου, όχι μόνο οι κοινωνικοί επιχειρθματίεσ ζχουν το αποκλειςτικό δικαίωμα να 
χρθςιμοποιοφν τον τίτλο αυτό, αλλά τείνουν επίςθσ να είναι υποχρεωμζνοι να το κάνουν.  
33

Με αυτοφσ τουσ όρουσ, DEFOURNY & NYSSENS, op. cit., ςελ. 20. 
34

Με αυτοφσ τουσ όρουσ, KRAAKMAN, ARMOUR, DAVIES, ENRIQUES, HANSMANN, HERTIG, HOPT, KANDA & 

ROCK, The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach, 2a ed., New York, OUP, 2009, 
p. 22. 
35

 Μερικζσ φορζσ αυτό ςυμβαίνει, ορκϊσ, με τουσ ίδιουσ νόμουσ που κεςπίηουν τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ, 

όπωσ ςτθν περίπτωςθ του νόμου τθσ Σλοβενίασ αρικ. 20/2011, ο οποίοσ, πζραν του προςδιοριςμοφ τθσ 
ταυτότθτασ των κοινωνικϊν επιχειριςεων, περιζχει αρκετζσ διατάξεισ για τθν προϊκθςθ από δθμόςιουσ 
φορείσ. 
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πξφζθεξε ε απφθαζε ηνπ επηεκβξίνπ 2011 ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ
36

. Σν

Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε ζπγθεθξηκέλε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ηηαιηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ήηαλ (ελδερνκέλσο) ζπκβαηή κε ην δίθαην ηεο ΔΔ - θαη, εηδηθφηεξα, κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ απαγνξεχνπλ ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο, ζην βαζκφ 

πνπ νη ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ επηρεηξεκαηηθέο νξγαλψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ φιεο 

ηηο άιιεο (θαζφζνλ έρνπλ επίθεληξν ηνλ άλζξσπν θαη φρη ην θεθάιαην, δεκνθξαηηθέο 

θαη φρη πινπηνθξαηηθέο, θιπ). Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηδηαίηεξε θνξνινγηθή κεηαρείξηζή ηνπο 

δελ απνηειεί παξάλνκν πξνλφκην, αιιά ε εχινγε ζπλέπεηα ηεο δηαξζξσηηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο απφ ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθέο νξγαλψζεηο. Η δήισζε απηή 

έγηλε δπλαηή απφ ην γεγνλφο φηη νη ζπλεηαηξηζκνί ππφθεηληαη επίζεο ζηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία, θαη έρνπλ εθνδηαζζεί κε έλα νιίγν ρξεζηκνπνηνχκελν αιιά πςεινχ 

ζπκβνιηζκνχ θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΔ (Καλνληζκφο αξηζ. 1435/2003), φπσο δείρλεη απηή 

ε απφθαζε. Πεξηηηφ λα ιερζεί φηη έλα θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΔ γηα ηηο θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο ζα είρε παξφκνηα επίδξαζε ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Δλ 

ηε απνπζία ηνπ, ε λνκνζεζία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

ΔΔ ηνπ 2011 κπνξεί ζίγνπξα λα βνεζήζνπλ (θαη' αλαινγία). 

ii) Σελ πξνζηαζία ησλ δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηελ θνηλσληθή

επηρείξεζε, φπσο νη πειάηεο, νη επελδπηέο θαη νη θνηλσληθά ππεχζπλνη πξνκεζεπηέο, 

δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «θνηλσληθή επηρείξεζε» ρσξίο έλα λνκηθφ πξφηππν 

πνπ λα εγγπάηαη έλα αληίζηνηρν πεξηερφκελν ζα είραλ ζηξεβισηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

αγνξά. 

iii) Σελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο «ςεπδψλ» θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ,

ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζνβαξή βιάβε ζηελ εηθφλα ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο σο ζχλνιν
37

.

iv) Σε δεκηνπξγία ζαθέζηεξσλ νξίσλ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη

άιισλ ελλνηψλ, φπσο, ηδίσο, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (ΔΚΔ). Όπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, απηφ είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε κεηαμχ 

ηνκέσλ, πνπ ζα εμαζζέληδε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη ζα έζεηε 

ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα απφ ηνλ ηνκέα πνπ 

ζηνρεχεη ζην θέξδνο, κε φιεο ηηο πηζαλέο θαη δπλαηέο επηπηψζεηο (π.ρ., απφ ηελ άπνςε 

ησλ εηδηθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ηεο θνξνινγίαο). 

Δλ θαηαθιείδη, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ε λνκνζεζία - θαη, εηδηθφηεξα, ε νξγαλσζηαθή 

λνκνζεζία - είλαη απαξαίηεην λα θαζηεξψζεη, λα δηαηεξήζεη, λα κεηαθέξεη θαη λα δηαδψζεη 

ηελ μερσξηζηή ηαπηφηεηα ελφο νξγαλσηηθνχ κνληέινπ πνπ θαηά θχξην ιφγν, αιιά φρη 

απνθιεηζηηθά, ζηεξίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο). ηελ νπζία, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε νξγαλσζηαθή λνκνζεζία εθηειεί 

κηα αλαγθαία θαη θαηά ηα ινηπά κε αληηθαηαζηάζηκε ιεηηνπξγία ηαπηνπνίεζεο.  

36
Ρρβλ. Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο, 8 Σεπτεμβρίου 2011 (C-78/08 και C-80/08), και, για ςχόλια, το FICI, La 

sociedad cooperativa europea: cuestiones y perspectivas, in 25 CIRIEC-Espana, Revista Juridica de Economia 
Social y Cooperativa, 2014, p. 69 ff. and, in particular, p. 79 ff. 
37

Ρρβλ. YUNUS, Creating a World Without Poverty. Social Business and the Future of Capitalism., New 

York, 2007, ς. 178; κακϊσ και Id., Building Social Business, New York, 2010, ς. XXV και 117. 
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Σν ηηαιηθφ παξάδεηγκα ηνπ λφκνπ πεξί θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ απνδεηθλχεη επαξθψο ηε 

ζεκαζία ηεο εηδηθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ, εηδηθά φηαλ νη νπζηαζηηθνί θαλφλεο ζπλδπάδνληαη κε κέηξα 

πνιηηηθήο, ηδίσο θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα
38

.

ηελ Ιηαιία, νη θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί γλψξηζαλ ζεκαληηθή αλάπηπμε απφ ην 1991, πνπ 

ζεζπίζζεθε ν ηδξπηηθφο λφκνο. χκθσλα κε ην ηηαιηθφ Δζληθφ Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο 

(ISTAT), ν αξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ απμήζεθε απφ κφιηο πάλσ απφ 2.000 

πξηλ απφ ην 1991, ην έηνο ηεο ζέζπηζεο ηνπ λφκνπ, ζε ζρεδφλ 3.500 ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ '90 θαη κφιηο πάλσ απφ 6.000 ζην ηέινο ηνπ 2003
39

. ήκεξα, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία

απνγξαθή ηνπ ISTAT ζην ηέινο ηνπ 2011, ππάξρνπλ πάλσ απφ 11.000 θνηλσληθνί 

ζπλεηαηξηζκνί
40

.

Πνιχ κηθξφηεξε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα, ππήξμε ε επίδξαζε ηνπ ηηαιηθνχ Ννκνζεηηθνχ 

Γηαηάγκαηνο αξηζ. 155/2006 ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζην ηέινο ηνπ 2013, κφλν 774 θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ εγγξαθεί ζην 

ζρεηηθφ εηδηθφ ηκήκα ηνπ κεηξψνπ επηρεηξήζεσλ
41

. Απηφο ν κηθξφο αξηζκφο είλαη ζίγνπξα ην

απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο κηαο ζπλεπνχο θαη επαξθνχο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ (ησλ νπνίσλ ε εηζαγσγή είλαη ηψξα ππφ ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηεο 

ζπζηεκαηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ηηαιηθνχ ηξίηνπ ηνκέα
42

 θαη ηεο επηθξάηεζεο ζηελ εζληθή

επηθξάηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί βάζεη ηνπ λφκνπ αξηζ. 381/91 

- νη νπνίνη, πξνο ην παξφλ, δελ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην Ννκνζεηηθφ 

Γηάηαγκα αξηζ. 155/2006 γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο
43

.

38
Ωςτόςο, υπάρχει ο κίνδυνοσ θ ευνοϊκι φορολογικι μεταχείριςθ των κοινωνικϊν επιχειριςεων να 

ενεργοποιιςει τα ιδιοτελι κίνθτρα των ατόμων. Αυτι θ δυνατότθτα ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν ιδζα τθσ 
κοινωνικισ επιχείρθςθσ ωσ ζκφραςθσ αυκόρμθτου αλτρουιςμοφ, που δεν κακορίηεται από εξωτερικά κίνθτρα, 
ειδικά όταν αυτά τα κίνθτρα είναι οφζλθ οικονομικισ φφςθσ, πρβλ. YUNUS, Building Social Business, cit. 123. 
Γενικά, όςον αφορά τισ παρενζργειεσ των κινιτρων ςτον τομζα αυτό, βλ. ZAMAGNI, Introduzione: slegare il 
terzo settore, in Zamagni (ed.), Libro bianco sul terzo settore, Bologna, 2011, p. 49 ff. 
39

Ακριβϊσ, 6.159: πρβλ. ISTAT, Le cooperative sociali in Italia. Anno 2003, Roma, 2006. 
40

Ακριβϊσ, 11.264: βλ. ISTAT, 9 ° Censimento dell'industria e dei servizi 2011. Ρολλοί περιςςότεροι (δθλαδι 

13.938) καταγράφθκαν από τον Euricse και τουσ ερευνθτζσ του το 2008: βλ. La cooperazione ςτθν Ιταλία. 1 ° 
rapporto Euricse, november 2011; ANDREAUS, CARINI, CARPITA, COSTA, La cooperazione sociale in Italia: 
un'overview, Euricse κείμενο εργαςίασ αρικ. 27/12 (2012). Σε άλλεσ μελζτεσ, υπολογίςτθκαν 12.570 κοινωνικοί 
ςυνεταιριςμοί το 2013: βλ. VENTURI & ZANDONAI (εκδ.), L'impresa sociale in Italia. Identita e sviluppo in un 
quadro di riforma. Rapporto Iris Network, Trento, 2014, p. 15. 
41

 Ρρβλ. VENTURI & ZANDONAI, L'impresa sociale alle soglie della riforma, ςτο Venturi & Zandonai (eds.), L 

'impresa sociale in Italia, cit. 65, όπου αναφζρεται ότι ο όροσ «κοινωνικι επιχείρθςθ» εμφανίηεται ςτισ 
επωνυμίεσ 574 άλλων εταιρειϊν, οι οποίεσ κα μποροφςαν να είναι πρόςκετεσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ που 
διζφυγαν από τθν εγγραφι ςτο ειδικό τμιμα του μθτρϊου επιχειριςεων. 
42

Ρρβλ. άρκρο 9, A.S. αρικ. 1870. 
43

 Στθν πραγματικότθτα, οι ιταλικοί κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί απολαμβάνουν πολφ ευνοϊκισ φορολογικισ 

μεταχείριςθσ, ανεξαρτιτωσ του κακεςτϊτοσ τουσ ωσ κοινωνικϊν επιχειριςεων - το οποίο, όπωσ ιδθ 
αναφζρκθκε, είναι (προσ το παρόν) άςχετο με τθ φορολογικι νομοκεςία (επιπλζον, πρζπει να κεωρθκεί ότι οι 
κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί αυτομάτωσ λαμβάνουν, με τθ βοικεια του νόμου (ope legis) τθν ιδιότθτα των 
κοινωνικϊν επιχειριςεων, εάν εγκρικεί το νομοςχζδιο μεταρρφκμιςθσ του τρίτου τομζα, υπό τουσ ςθμερινοφσ 
όρουσ του: βλ. άρκρο 6, ςτοιχείο γ), AS αρικ. 1870). Ρράγματι, οι κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί ςυςςωρεφουν 
(τουλάχιςτον) τα οφζλθ που χορθγοφνται ςε όλουσ τουσ ςυνεταιριςμοφσ (τα οποία, όταν εφαρμόηονται ςτουσ 
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Έρνληαο δηεπθξηλίζεη απηφ ην πιαίζην, είλαη πιένλ αλαγθαίν λα πξνρσξήζνπκε ζην δεχηεξν 

θεληξηθφ ζέκα απηνχ ηνπ άξζξνπ, ην νπνίν, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα 

κε ην πξψην: Ση είδνπο θνηλσληθή επηρείξεζε; 

3. Μονηέλα κανονιζμού κοινυνικήρ επισείπηζηρ

Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα πεξηνξηζηνχκε λα ζπδεηήζνπκε 

θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο λφκνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα, ζα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα δεηήκαηα 

ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ (λα γίλνπλ θαηαλνεηά κε ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο) ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ - δειαδή, ζε κηα γιψζζα πην νηθεία ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, 

ζρεηηθά κε ηηο λνκηθέο κνξθέο θνηλσληθήο επηρείξεζεο (κε θάζε λνκηθή κνξθή λα είλαη, θαηά 

κία έλλνηα, ην απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ αλαθεξφκελσλ ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηνλ 

έιεγρν απηψλ). Απηφ θαίλεηαη, πξάγκαηη, λα είλαη ην ζηνηρείν πνπ φρη κφλν ζα γίλεη ην θιεηδί 

ζηηο κειινληηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε, αιιά ζα είλαη επίζεο δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ην δηαρσξηζκφ θαη ηε δηάθξηζε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο απφ ηνλ 

θεξδνζθνπηθφ θαπηηαιηζηηθφ ηνκέα, θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ πξψηνπ απφ ην ηειεπηαίν. Σν πξνθίι ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ ηεο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο, κε ιίγα ιφγηα, θαίλεηαη λα είλαη ηέηνην ψζηε ε απηνλνκία ηνπ ηνκέα 

ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο λα αληηπαξαηάζζεηαη πξνο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ηνκέα λα επηβάιεη ηηο ινγηθέο ηνπ. 

Απφ ηε ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ επξσπατθψλ λφκσλ γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε
44

, πξνθχπηεη

φηη νη λφκνη απηνί ζπκθσλνχλ νπζηαζηηθά γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, σο: 

κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, είναι ακόμα πιο εμφανι), εκείνα που προβλζπονται από τον ειδικό νόμο αρικ. 
381/91 και εκείνα που χορθγοφνται ςε όλεσ τισ μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ κοινωνικισ ωφζλειασ (γνωςτζσ 
ωσ ONLUS) με το Νομοκετικό Διάταγμα αρικ. 460/97, δεδομζνου του κακεςτϊτοσ τουσ ωσ κοινωνικϊν 
ςυνεταιριςμϊν που κεωροφνται ONLUS ope legis. Επιπλζον, πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι μεγάλο μζροσ των 
κοινωνικϊν επιχειριςεων που εγγράφθκαν ςτο μθτρϊο επιχειριςεων του 2013 (δθλαδι 260 από τισ 774) 
απαρτιηόταν από κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ: βλ. VENTURI & ZANDONAI, op. cit., ςελ. 66.  

44 Στο άρκρο αυτό κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ ακόλουκουσ νόμουσ. Αυτοί οι νόμοι προζρχονται από 15 
δικαιοδοςίεσ τθσ ΕΕ και παρατίκενται εδϊ με χρονολογικι ςειρά ζγκριςθσ:  
- Ιταλικόσ Νόμοσ, 8 Νοεμβρίου 1991, αρικ. 381, ςχετικά με τουσ cooperative sociali (κοινωνικοφσ 
ςυνεταιριςμοφσ),  
- το Άρκρο 661 on the societe a finalite sociale (ςχετικά με τθν εταιρεία κοινωνικισ ςκοπιμότθτασ (SFS), του 
Βελγικοφ Κϊδικα Επιχειριςεων του 1999 (που προβλεπόταν από τον νόμο τθσ 13θσ Απριλίου 1995, ο οποίοσ 
ςτθ ςυνζχεια καταργικθκε), 
- Το Ρορτογαλικό διάταγμα αρικ. 7/98 τθσ 15θσ Ιανουαρίου 1998 ςχετικά με τουσ cooperativas de 
solidariedade (ςυνεταιριςμοφσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ), 
- Άρκρο 106, ςχετικά με τουσ cooperativas de iniciativa social (ςυνεταιριςμοί κοινωνικισ πρωτοβουλίασ), του 
ιςπανικοφ νόμου αρικ. 27/1999 τθσ 16θσ Ιουλίου 1999 ςχετικά με τουσ ςυνεταιριςμοφσ (ςτθν παροφςα 
κατάςταςθ, λόγω των αρμοδιοτιτων αυτονομίασ ςτον τομζα των ςυνεταιριςμϊν, υπάρχουν και διάφοροι 
περιφερειακοί νόμοι και κανονιςμοί για τουσ ςυνεταιριςμοφσ και τουσ κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ που δεν 
μποροφν να λθφκοφν υπόψθ εδϊ). 
 - Ελλθνικοί νόμοι αρικ. 2716/1999 και αρικ. 4019/2011 περί Κοινωνικϊν Συνεταιριςμϊν (κοινωνικοί 
ςυνεταιριςμοί)  
- Άρκρα 19-quinquies ff., ςχετικά με τον ςυνεταιριςμό ςυλλογικοφ ςυμφζροντοσ, ι (SCIC), του γαλλικοφ νόμου 
αρικ. 47-1775 τθσ 10θσ Σεπτεμβρίου 1947 περί ςυνεταιριςμϊν, όπωσ κεςπίςτθκε με το νόμο αρικ. 2001/624 
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α) Έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ
45

,

τθσ 17θσ Ιουλίου 2001 και τροποποιικθκε τελευταία από το νόμο αρικ. 2014/856 τθσ 31θσ Ιουλίου 2014 
ςχετικά με τθν κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία  
- Ο Φινλανδικόσ νόμοσ τθσ 30θσ Δεκεμβρίου 2003, αρικ. 1351/2003, ςχετικά με τισ sosiaalisistayrityksista 
(κοινωνικζσ επιχειριςεισ)  
- Ο Λικουανικόσ νόμοσ τθσ 1θσ Ιουνίου 2004, αρικ. IX-2251, ςχετικά με τισ socialiniy jmoniy (κοινωνικζσ 
επιχειριςεισ). 
- Τα Τμιματα 26 και επόμενα, ςχετικά με τθν CIC, του νόμου περί επιχειριςεων του Ηνωμζνου Βαςιλείου 
(Audit, Investigations and Community Enterprise) του 2004, κακϊσ και των κανονιςμϊν περί Εταιρείασ 
Κοινοτικοφ Ενδιαφζροντοσ του 2005, 
- Το Ιταλικό Νομοκετικό Διάταγμα αρικ. 155/2006 ςχετικά με τθν impresa sociale (κοινωνικι επιχείρθςθ) · 
- Τα Άρκρα 8, 10(4), 51(4), 59(3), 60(1), 68(2)(ε), περί szocialis szovetkezetnek (κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί), του 
ουγγρικοφ νόμου αρικ. X-2006 για τουσ ςυνεταιριςμοφσ. 
- Ο Ρολωνικόσ Νόμοσ τθσ 27θσ Απριλίου 2006 ςχετικά με τθν «spjldzielni 'socjalna (κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί)· 
- Ο Σλοβενικόσ νόμοσ αρικ. 20 του 2011 ςχετικά με zakon o socialnem podjetnistvu (κοινωνικι 
επιχειρθματικότθτα)· 
- Το Άρκρο 66 ςχετικά με socijalne zadruge (κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί), του Κροατικοφ νόμου τθσ 11θσ 
Μαρτίου 2011, αρικ. 764, ςχετικά με τουσ ςυνεταιριςμοφσ. 
- Τα Άρκρα 758 και επόμενα, ςχετικά με τουσ socialni druzstvo (κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ), του Τςεχικοφ 
νόμου αρικ. 90/2012 ςχετικά με τισ εμπορικζσ εταιρείεσ και τουσ ςυνεταιριςμοφσ· 
- Ο Δανικόσ Νόμοσ αρικ. 148 του 2014 Forslag til lov om registrerede socialokonomiske virksomheder 
(καταχωρθμζνεσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ). 
Ριο ςυγκεκριμζνα, πρζπει να ςθμειωκεί ότι, ςτουσ προαναφερκζντεσ κανονιςμοφσ, κα πρζπει να προςτεκοφν 
και άλλοι κανονιςμοί που δεν διζπονται από το ουςιαςτικό δίκαιο (δθλαδι από το οργανωςιακό δίκαιο), αλλά 
από το φορολογικό δίκαιο. Δεν είναι αςυνικιςτο, ςτθν πραγματικότθτα, για το φορολογικό δίκαιο των 
ευρωπαϊκϊν δικαιοδοςιϊν να κεςμοκετοφν κατθγορίεσ οντοτιτων που ςυνδζονται άμεςα με κάποιον τρόπο 
με τθν εικόνα τθσ κοινωνικισ επιχείρθςθσ. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, τα 
«organizzazioni non lucrative di utilita sociale»  «μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ κοινωνικισ χρθςιμότθτασ» ι 
(ONLUS) του ιταλικοφ νομοκετικοφ διατάγματοσ αρικ. 460/97 και τα «instituigoes particulares de 
solidariedade social» «ιδιωτικά κεςμικά όργανα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ» (IPSS), που προβλζπονται από το 
Ρορτογαλικό Νομοκετικό Διάταγμα αρικ. 119/83 και τον κανονιςμό αρικ. 139/2007. Στον τομζα των 
κοινωνικϊν επιχειριςεων, θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ ουςιαςτικοφ / οργανωςιακοφ δικαίου και φορολογικοφ 
δικαίου δθμιουργεί προβλιματα τόςο περίπλοκα που δεν μποροφν να παρουςιαςτοφν εδϊ. 
45

Μόνο ςτθ Φινλανδία, από όςο γνωρίηουμε, ζνασ μεμονωμζνοσ επιχειρθματίασ μπορεί να εγγραφεί ωσ 

κοινωνικόσ επιχειρθματίασ. Ο Φινλανδικόσ νόμοσ για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ αρικ. 1351/2003, ςτθν 
πραγματικότθτα επιτρζπει τθν καταχϊριςθ όλων των εμπόρων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδιωτϊν, 
εγγεγραμμζνων ςτο Μζροσ 3 του Ν. 129/1979. Διαφορετικι κατάςταςθ υπάρχει, όταν μια νομικι οντότθτα 
αποτελείται από ζνα μόνο άτομο, εφόςον το επιτρζπει ο νόμοσ. Εδϊ, τυπικά, θ φφςθ τθσ κοινωνικισ 
επιχείρθςθσ ωσ νομικισ οντότθτασ είναι αναμφιςβιτθτθ, ακόμθ και όταν θ οντότθτα ζχει μόνο ζνα μζλοσ, που 
μπορεί να είναι φυςικό πρόςωπο. Για παράδειγμα, το ιταλικό Νομοκετικό Διάταγμα αρικ. 155/2006 για τθν 
κοινωνικι επιχείρθςθ, απαρικμϊντασ τουσ τφπουσ οντοτιτων που μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ κοινωνικζσ 
επιχειριςεισ, δεν αποκλείει ρθτά τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και τισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ που 
δθμιουργοφνται από ζνα μόνο άτομο. 
Πςον αφορά τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, ρθτι άρνθςθ τθσ δυνατότθτάσ τουσ να αποκτιςουν κακεςτϊσ 
κοινωνικισ επιχείρθςθσ μπορεί να βρεκεί ςτον Ιταλικό Νόμο αρικ. 155/2006 για τθν κοινωνικι επιχείρθςθ 
(άρκρο 1, παρ. 2). Η νομικι διάταξθ ςχετικά με τον ιδιωτικό χαρακτιρα τθσ κοινωνικισ επιχείρθςθσ δεν είναι, 
από μόνθ τθσ, ικανι να εμποδίςει τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ να γίνουν ι να γίνουν μζλθ / ιδιοκτιτεσ 
κοινωνικϊν επιχειριςεων - και, κατά ςυνζπεια, να εμποδίςουν τθν τυπικά ιδιωτικι οντότθτα να καταςτεί 
ουςιαςτικά δθμόςια. Ωσ εκ τοφτου, ςτο ίδιο ιταλικό νομοκετικό διάταγμα αρικ. 155/2006, το κακεςτϊσ τθσ 
κοινωνικισ επιχείρθςθσ απαγορεφεται επίςθσ ςε οργανιςμοφσ που υπόκεινται ςτθν κακοδιγθςθ και τον 
ζλεγχο από δθμόςιουσ φορείσ (άρκρο 4, παρ. 3). Οι ίδιοι περιοριςμοί αναφζρονται ρθτά από το Σλοβενικό 
Νόμο αρικ. 20/2011 (άρκρο 9, παρ. 2) και ουςιαςτικά βάςει του Δανζηικου Νόμου του 2014 για τισ κοινωνικζσ 
επιχειριςεισ, ςτον οποίο θ ανεξαρτθςία από τισ δθμόςιεσ αρχζσ αποτελεί μία από τισ προχποκζςεισ για τθν 
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β) ην νπνίν δηεμάγεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνηλσληθνχ ή θνηλνχ νθέινπο
46

,

γ) γηα έλα ζθνπφ γεληθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκθέξνληνο, θαη φρη γηα ηε δηαλνκή ησλ 

θεξδψλ ζηα κέιε ηνπ, ηνπο ηδξπηέο, κέιε ηεο δηνίθεζεο ή ππαιιήινπο ηνπ
47

.

Φπζηθά, κεηαμχ απηψλ ησλ λφκσλ, κπνξεί θαλείο λα βξεη δηαθνξέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο φζνλ 

αθνξά ηε ξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. Δδψ, ζα πεξηνξηζηνχκε ζηελ αλαθνξά κφλν 

κεξηθψλ απφ απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο - ζπγθεθξηκέλα, εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζηφρν πνπ 

επηδηψθεηαη, ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ θαη ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

3.1 Ο σκοπός του γενικού ή κοινοτικού συμφέροντος

Όζνλ αθνξά ηνλ ζηφρν ηεο νξγάλσζεο, πνιινί επξσπατθνί λφκνη γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρείξεζε είλαη ζαθείο, νξίδνληαο σο επηδίσμε ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ην γεληθφ ή 

θνηλσληθφ ζπκθέξνλ ή ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη σο ν 

απνθιεηζηηθφο (ή, ηνπιάρηζηνλ, πξσηαξρηθφο) ζθνπφο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο
48

.

καταχϊριςθ μιασ οντότθτασ ωσ κοινωνικισ επιχείρθςθσ (βλζπε http://socialvirksomhed.dk/en/about-social-
economy-i-denmark/the-criteria-to-be-labelled-a-social-enterprise). 
46 Αυτό το στοιχείο, όπως εξηγείται παραπάνω, διακρίνει τις κοινωνικές επιχειρήσεις από τις παραδοσιακές 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (οι οποίες ασκούν δραστηριότητες κοινωνικής χρησιμότητας, αλλά όχι σε 
επιχειρηματική μορφή). Όπως θα συζητηθεί αργότερα στο κύριο κείμενο, η κοινωνική χρησιμότητα της 
επιχείρησης μπορεί να απορρέει είτε από τη φύση του αγαθού ή της υπηρεσίας που παράγεται ή διακινείται 
είτε από τους τύπους των απασχολούμενων στην επιχείρηση.  
47

Αυτό το ςτοιχείο, όπωσ εξθγείται παραπάνω, διακρίνει τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ από τισ κερδοςκοπικζσ 

οργανϊςεισ (οι οποίεσ διεξάγουν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για το κζρδοσ των μελϊν τουσ). Ππωσ κα 
ςυηθτιςουμε ςφντομα, θ απαγόρευςθ τθσ κατανομισ των κερδϊν μπορεί να είναι ολικι ι μερικι. 
48

 Βεβαίωσ, υπάρχουν οριςμζνοι νόμοι που αποδίδουν ρθτϊσ αυτόν τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό ςτισ κοινωνικζσ 

επιχειριςεισ και άλλοι νόμοι που υποχρεϊνουν μόνο τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ να αςκοφν δραςτθριότθτεσ 
κοινωνικισ χρθςιμότθτασ και να κακορίηουν ςυγκεκριμζνα όρια για τθ διανομι των κερδϊν (εξαςφαλίηοντασ 
ζτςι, ζςτω και μόνο ζμμεςα, τθν εναςχόλθςθ με γενικά, κοινωνικά ι κοινοτικά ςυμφζροντα). Για παράδειγμα, 
ο ιταλικόσ νόμοσ αρικ. 381/91 προβλζπει ρθτά ότι «οι κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί αποςκοποφν ςτθν επιδίωξθ 
του γενικοφ ςυμφζροντοσ τθσ κοινότθτασ ςτθν προϊκθςθ και κοινωνικι ενςωμάτωςθ των πολιτϊν» (άρκρο 1, 
παράγραφοσ 1) *μετάφραςθ του ςυντάκτθ+. Το Ιταλικό Νομοκετικό Διάταγμα αρικ. 155/2006 για τθν 
Κοινωνικι Επιχείρθςθ (άρκρο 1, παράγραφοσ 1) αναφζρεται επίςθσ ςε «ςτόχουσ γενικοφ ςυμφζροντοσ», αν 
και παραπζμπει τουσ ςτόχουσ αυτοφσ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα και όχι ςτθν οργάνωςθ. Ο Βελγικόσ 
Κϊδικασ Επιχειριςεων επίςθσ προςδιορίηει με ςαφινεια τον ςκοπό των SFS ι, μάλιςτα, τουσ κανονιςμοφσ 
τουσ: «definissent de fapon precise le but social auquel sont consacrees les activities visees dans leur objet 
social et n ’assignent pas pour but principal a la societe de procurer aux associes un benefice patrimonial 
indirect *«Κακορίηουν ςαφϊσ τον κοινωνικό ςκοπό που ςτοχεφουν οι δραςτθριότθτζσ τουσ και δεν ανακζτουν 
ωσ κφριο ςκοπό τθσ εταιρείασ να παρζχει ζμμεςα οικονομικά οφζλθ ςτισ ςυγγενείσ εταιρείεσ»] (art. 661, par. 
1, no. 2; cf. also art. 661, par. 1, no. 6), Οι ιςπανικοί ςυνεταιριςμοί κοινωνικισ πρωτοβουλίασ πρζπει να 
κεωριςουν ωσ κοινωνικό τουσ αντικείμενο «el desarrollo de cualquier actividad economica que tenga por 
finalidad la integracion laboral de personas que sufran cualquier clase de exclusion social y, en general, la 
satisfaccion de necesidades sociales no atendidas por el Mercado» [«Η ανάπτυξθ οποιαςδιποτε οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ που ςτοχεφει ςτθν ενςωμάτωςθ ςτθν εργαςία των ατόμων που υφίςτανται οποιοδιποτε 
είδοσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και, γενικά, ςτθν ικανοποίθςθ των κοινωνικϊν αναγκϊν που δεν αντιμετωπίηει 
θ αγορά»]» (άρκρο 106, par. 1, Law no. 27/1999).  
Οι γαλλικζσ SCICs «ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’interet collectif, qui 
presentent un caractere d’utilite sociale» [«ζχουν ςκοπό τθν παραγωγι ι τθν παροχι προϊόντων και 
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ε απηφ ην ζεκείν, αλαδχεηαη κηα ζαθήο δηαθνξά κεηαμχ ηεο λνκνζεζίαο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε. Πξάγκαηη, ζηηο ΗΠΑ, νη δηάθνξνη 

πνιηηεηαθνί λφκνη πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην ζέκα (ηνπιάρηζηνλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο) φρη κφλν παξαιείπνπλ λα αλαθέξνπλ ην γεληθφ ζπκθέξνλ ή ην ζπκθέξνλ ηεο 

θνηλφηεηαο σο ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά δελ είλαη επίζεο 

ζαθείο ζηελ αλαθνξά πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ ζηφρν γεληθνχ ζπκθέξνληνο ζε ζρέζε κε ην 

ζθνπφ επίηεπμεο θέξδνπο. Δίλαη γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ην φηη ε λνκνζεζία απηή δέρεηαη 

έληνλε θξηηηθή απφ νξηζκέλεο πιεπξέο κειεηεηψλ ησλ ΗΠΑ (επίζεο δηφηη ε «δηπιή 

απνζηνιή» απμάλεη ηελ αλεζπρία φηη» ππεξεζία ζε δχν θπξίνπο ζεκαίλεη «ππεξεηνχλ ζε 

θαλέλαλ απνιχησο»)
49

. Αο κελ παξαβιέπεηαη, φηη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ακεξηθαληθήο

λνκνζεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζηελ εκθχηεπζε ηεο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο κέζα ζε κηα θεξδνζθνπηθή λνκηθή κνξθή, ε νπνία έρεη 

πξνζαξκνζηεί γηα λα θηινμελήζεη ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε θαη λα επηηξέςεη ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο, ρσξίο φκσο λα εγθαηαιείπεη ην σθειηκηζηηθφ ζπζηαηηθφ. Όιν απηφ νδεγεί ζε 

κηα αζαθή ζεζκηθή απνζηνιή, ζηελ νπνία ηα φξηα κεηαμχ κε-θεξδνζθνπηθνχ θαη 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα είλαη αξθεηά ραιαξά (φπσο είλαη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ηα νπνία, 

αληίζεηα, ζα πξέπεη, λα δηαηεξνχληαη επδηάθξηηα). 

3.2 Η απαγόρευση της διανομής κερδών 

ηνπο Δπξσπατθνχο λφκνπο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε, ν ζθνπφο γεληθνχ ζπκθέξνληνο 

πξνζηαηεχεηαη απφ φξηα ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή θεξδψλ: Αλ ε θνηλσληθή επηρείξεζε παξάγεη 

θέξδε (θάηη πνπ δελ απαγνξεχεηαη), δελ κπνξεί λα ηα δηαλείκεη ζηα κέιε ηεο, ζηνπο ηδξπηέο, 

ζηα κέιε ηεο δηνίθεζεο, ζηνπο ππαιιήινπο ηεο, θ.ιπ., αιιά πξέπεη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηελ επηδίσμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληφο ηεο
50

. Απηφ ην «θιείδσκα ελεξγεηηθνχ»

δηαζθαιίδεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο φθεινο ηεο θνηλφηεηαο θαη 

φρη πξνο φθεινο ησλ κειψλ κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ κειψλ ηεο 

υπθρεςιϊν ςυλλογικοφ ενδιαφζροντοσ που ζχουν κοινωνικι χρθςιμότθτα»] (άρκρο 19-quinquies, par. 2, Law 
no. 47-1775).  
Τζλοσ, για τισ αγγλικζσ CIC, βλ. τμιμα 35(3) του περί Εταιρειϊν Νόμου του 2004, το οποίο ζχει ωσ εξισ: «Ζνα 
αντικείμενο που αναφζρεται ςτο μνθμόνιο (καταςτατικό) μιασ επιχείρθςθσ είναι ζνα αντικείμενο κοινοτικοφ 
ςυμφζροντοσ τθσ εταιρείασ εάν ζνα εφλογο πρόςωπο μπορεί να κεωριςει ότι θ άςκθςθ δραςτθριοτιτων από 
τθν εταιρεία προσ υποςτιριξθ του αντικειμζνου είναι προσ όφελοσ τθσ κοινότθτασ». Δείτε επίςθσ το άρκρο 2, 
παρ. 3 του Ρολωνικοφ Νόμου τθσ 27θσ Απριλίου 2006, άρκρα 3 και 4 του Νόμου τθσ Σλοβενίασ αρικ. 20/2011 
και άρκρο 762 του Τςεχικοφ νόμου αρικ. 90/2012. 
49

Κριτικζσ τόςο για τθν πτυχι αυτι όςο και για τθν (ςυναφι) απουςία κλειδϊματοσ περιουςιακϊν ςτοιχείων 

και τθν αναποτελεςματικότθτα τθσ επιβολισ τθσ κοινωνικισ αποςτολισ: πρβλ. ιδιαίτερα BRAKMAN REISER, 
Theorizing Forms for Social Enterprise, cit., BRAKMAN REISER, Regulating Social Enterprise, ςτο 14 UC Davis 
Business Law Journal, 2014, ςελ. 231 κ.ε. και ivi, ς. 245). Αυςτθρζσ κριτικζσ παρατθριςεισ ςχετικά με αυτι τθ 
νομοκεςία του αμερικανικοφ Ρολιτειακοφ νόμου μποροφν επίςθσ να βρεκοφν ςτο GALLE, Social Enterprise: 
Who Needs It?, cit.. Σφμφωνα με αυτό, τοφτο είναι το αποτζλεςμα ενόσ ρυκμιςτικοφ «αγϊνα προσ τον 
πυκμζνα» μεταξφ πολιτειϊν που ανταγωνίηονται για τθν εταιρειοποίθςθ των κοινωνικϊν επιχειριςεων (βλζπε 
ivi, ςελ. 2041). 
50

 Ρροφανϊσ, τθ μόνθ εξαίρεςθ αποτελεί ο Φινλανδικόσ νόμοσ αρικ. 1351/2003 για τισ κοινωνικζσ 

επιχειριςεισ, ο οποίοσ δεν προβλζπει ρθτά όρια ςτθ διανομι κερδϊν. Ρράγματι, οφτε ο Λικουανικόσ Νόμοσ 
για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ προβλζπει ρθτά τον περιοριςμό τθσ διανομισ κερδϊν, αλλά προςδιορίηει ωσ 
ςκοπό μιασ οντότθτασ που προςβλζπει ςτο κακεςτϊσ τθσ κοινωνικισ επιχείρθςθσ τθν προϊκθςθ τθσ 
πρόςβαςθσ οριςμζνων ατόμων ςτθν αγορά εργαςίασ, τθν επανζνταξι τουσ ςτθ κοινωνία και τθ μείωςθ του 
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ (βλ. άρκρο 2, Νόμοσ IX-2251). 
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δηνίθεζεο, θιπ.
51

. Απηφ πνπ απαγνξεχεηαη – γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο ηνπ

Ιηαιηθνχ λφκνπ (άξζξ. 3, ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο αξηζ. 155/2006), ην νπνίν ζπκπίπηεη 

νπζηαζηηθά κε φ,ηη πξνβιέπεηαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηε ξχζκηζε γηα ηηο εηαηξείεο 

θνηλνηηθνχ ζπκθέξνληνο (CICs) ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ - είλαη ηφζν κηα άκεζε δηαλνκή 

ησλ θεξδψλ (π.ρ. κέζσ ηεο θαηαβνιήο κεξηζκάησλ επί ηνπ θεθαιαίνπ), φζν θαη κηα έκκεζε 

δηαλνκή θεξδψλ (π.ρ. κέζσ ηεο θαηαβνιήο κηαο αδηθαηνιφγεηα πςειήο ζε ζρέζε κε ηα 

ηζρχνληα ζηελ αγνξά ακνηβήο ζηνπο ππαιιήινπο ή ζηα κέιε ηεο δηνίθεζεο)
52

.

Η απαγφξεπζε απηή, σζηφζν, κπνξεί λα είλαη ζπλνιηθή, φπσο ζηελ ηξέρνπζα κνξθή ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ιηαιηθνχ λφκνπ ηνπ 2006 ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο
53

, ή κφλν

κεξηθή, φπσο ζηελ αγγιηθή ξχζκηζε ησλ CICs, φπνπ επηηξέπεηαη ε δηαλνκή πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 35 ηνηο εθαηφ ησλ εηήζησλ θεξδψλ κηαο CIC.
54

.

Αληίζεηα, ζηνπο λφκνπο ησλ ΗΠΑ γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε, δελ ππάξρνπλ αθξηβή φξηα 

ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή θεξδψλ, γεγνλφο ην νπνίν, καδί κε φ,ηη πξνεγνπκέλσο παξαηεξήζεθε 

ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηεο νληφηεηαο, επηβεβαηψλεη ηηο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε απηφ ην 

κνληέιν ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε
55

.

51
Ππωσ ο αγγλικόσ ρυκμιςτισ των CICs υπογραμμίηει με ακρίβεια: βλ. Office of the Regulator of Community 

Interest Companies: Information and Guidance Notes, Chapter 6: The Asset Lock, October 2014, p. 3 s. 
52

 Ρρβλ. άρκρο 3, Ιταλικό Νομοκετικό Διάταγμα αρικ. 155/2006, άρκρο 11, παράγραφοι 2 και 3, του 

Σλοβενικοφ Νόμου αρικ. 20/2011. Στα «ζμμεςα οικονομικά οφζλθ» αναφζρεται, ακόμθ ευρφτερα, ο Βελγικόσ 
Κϊδικασ Επιχειριςεων για τθ ρφκμιςθ των SFS (άρκρο 661, παρ. 1, αρικ. 2). 
53

Ρρβλ. άρκρο 3, Ιταλικοφ Νομοκετικοφ Διατάγματοσ αρικ. 155/2006. Η απαγόρευςθ είναι ολικι επίςθσ για 

τουσ ςυνεταιριςμοφσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ τθσ Ρορτογαλίασ (βλ. Άρκρα 2 παρ. 1 και 7, Νομοκετικοφ 
Διατάγματοσ αρικ. 7/98), για τουσ Ιςπανικοφσ ςυνεταιριςμοφσ κοινωνικϊν πρωτοβουλιϊν (πρβλ. άρκρο 106, 
παρ. 1, Νόμοσ αρικ. 27/1999, ο οποίοσ πρζπει να αναγνωςκεί ςε ςυνδυαςμό με το Disposicion adicional 
primera (Ρρϊτθ πρόςκετθ διάταξθ) του ίδιου Νόμου, ςχετικά με τον χαρακτθριςμό των ςυνεταιριςμϊν ωσ 
οντοτιτων χωρίσ κερδοςκοπικό ςκοπό), για Ρολωνικοφσ κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ (άρκρο 10, παρ. 2, 
Νόμοσ 27 Απριλίου 2006). για τουσ Ουγγρικοφσ κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ που ζχουν καταχωρθκεί ωσ 
οργανιςμοί κοινισ ωφελείασ (άρκρο 59 (3), Νόμοσ αρικ. Χ-2006). 
54

 Τμιμα 30 του Νόμου περί Αγγλικϊν Εταιρειϊν του 2004 παρζχει ςτον ρυκμιςτι τθν εξουςία να κζτει όρια 

ςτθ διανομι περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε μετόχουσ τθσ CIC. Από τθν 1θ Οκτωβρίου 2014, το όριο που επζβαλε 
θ υκμιςτικι Αρχι είναι το μόνο που αναφζρεται ςτο κφριο κείμενο, δθλαδι ζωσ 35% των ετιςιων κακαρϊν 
κερδϊν μπορεί να διανεμθκεί από τθν CIC ςτουσ ιδιοκτιτεσ τθσ (το ηιτθμα αφορά μόνο CIC που είναι εταιρίεσ 
περιοριςμζνεσ ευκφνθσ με μετοχζσ, δεδομζνου ότι οι ανάλογεσ εταιρείεσ με εγγυθτζσ δεν ζχουν μετόχουσ 
ςτουσ οποίουσ να καταβλθκοφν μερίςματα). Το όριο αυτό ονομάηεται «ανϊτατο όριο ςυνολικοφ μερίςματοσ». 
Από τθν άλλθ πλευρά, το όριο ςτο «μζριςμα ανά μετοχι», το οποίο είχε προβλεφκεί προθγουμζνωσ (και ιταν 
ίςο με το 20% του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου ενόσ μετόχου), καταργικθκε ςτθ ςυνζχεια. Επιπλζον, πρζπει 
να ςθμειωκεί ότι το όριο αυτό ιςχφει μόνο για τα μερίςματα που καταβάλλονται ςε οντότθτεσ που δεν 
εφαρμόηουν κλειδωμζνα περιουςιακά ςτοιχεία, διότι προοριςμόσ μεριςμάτων ςε φορείσ με κλειδωμζνα 
περιουςιακά ςτοιχεία δεν υπόκειται ςε κανζνα όριο εάν εγκρικοφν από τον υκμιςτι: βλ. Office of the 
Regulator of Community Interest Companies: Information and Guidance Notes, Chapter 6: The Asset Lock, 
October 2014, cit., p. 6 s. 
Η απαγόρευςθ είναι μερικι και για τισ Γαλλικζσ SCIC (βλζπε άρκρο 19-nonies, Νόμοσ 47-1775), Βελγικζσ SFS 
(βλ. άρκρο 661, παρ. 1, αρικ. 5, Κϊδικασ Επιχειριςεων), Ιταλικοί Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί (βλ. άρκρο 3, 
Νόμοσ 381/91, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 2514 του Αςτικοφ Κϊδικα), και Σλοβενικζσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ 
(βλζπε άρκρο 11, παρ. 2, νόμοσ 20/2011). 
55

Αςκϊντασ κριτικι, τόςο ςτον Αγγλικό κανονιςμό για τισ CIC όςο και ςτον Αμερικανικό ςχετικά με τα L3C, γι’ 

αυτό το κζμα, ο YUNUS, Building Social Business, cit. p. 129, δθλϊνει ότι «βάηοντασ τθν ιδιοτζλεια και τθν 
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Δθηεηακέλεο ζπδεηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε ην αλ νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνλ λφκν ζε έλαλ ζπλνιηθφ ή κάιινλ κεξηθφ 

πεξηνξηζκφ ζηελ δηαλνκή θεξδψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δλψ είλαη ζαθέο φηη, θαη' 

αξρήλ, έλαο νιηθφο πεξηνξηζκφο ζα κεγηζηνπνηνχζε ην γεληθφ ή θνηλνηηθφ ζπκθέξνλ θαη ζα 

εκπφδηδε θαζαξά εγσηζηηθά άηνκα απφ ηελ «θαηάρξεζε» ηεο κνξθήο ηεο θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο
56

, απφ ηελ άιιε πιεπξά

ππάξρεη ε ζπλεζηζκέλε ινγηθή εμήγεζε γηα ηνλ κεξηθφ πεξηνξηζκφ, δειαδή, φηη πξνσζεί ηηο 

επελδχζεηο ζε θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο
57

. Ωζηφζν, λνκίδνπκε φηη ζε απηή ηε ζπγθεθξηκέλε

πηπρή ηεο ξχζκηζεο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο - δειαδή, αλ ν πεξηνξηζκφο πεξί κε δηαλνκήο 

θεξδψλ ζα πξέπεη λα είλαη νιηθφο ή κεξηθφο - ππεξβνιηθέο ειπίδεο εδξάδνληαη ζε ζρέζε κε 

ηελ πξαγκαηηθή ηθαλφηεηά ηνπ λα ιχζεη ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία, θαηά πεξίπησζε, 

δηθαηνινγνχλ ηελ κηα ή ηελ άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε. Απφ ηε κία πιεπξά, έλαο νιηθφο 

πεξηνξηζκφο κπνξεί λα είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ απνηξνπή πηζαλψλ θαηαρξήζεσλ ηεο κνξθήο 

ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, εάλ ην ζχζηεκα επηβνιήο (εζσηεξηθφ θαη / ή εμσηεξηθφ) ηεο 

θνηλσληθήο απνζηνιήο δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ είλαη βέβαην φηη 

ν κεξηθφο πεξηνξηζκφο ζα κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη πξαγκαηηθά επελδπηέο, εηδηθά αλ δελ 

έρεη ρνξεγεζεί αληίζηνηρε εμνπζία ειέγρνπ ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. 

Ωζηφζν, είηε νιηθφο ή κεξηθφο, έλαο πεξηνξηζκφο κε-δηαλνκήο θεξδψλ, φπσο ε λνκηθή 

ζεσξία δηδάζθεη, δελ ζα ήηαλ πξαγκαηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο εάλ ηα κέιε, θαηά ην ρξφλν 

ηεο δηάιπζεο ηεο νληφηεηαο ή θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα νηθεηνπνηεζνχλ 

ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηελ νξγάλσζε, ζσξεπηηθά θαη δελ έρνπλ δηαλεκεζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο (ή θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ησλ κεκνλσκέλσλ κειψλ)
58

.

Σν θιείδσκα ελεξγεηηθνχ είλαη πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθφ κφλν εάλ δηαζθαιίδεηαη απφ 

απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθθαζάξηζεο. Γελ απνηειεί έθπιεμε, 

ινηπφλ, ην γεγνλφο φηη νη επξσπατθνί λφκνη γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε πξνβιέπνπλ φηη, ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, αθνχ αθαηξεζεί νπνηαδήπνηε εηζθνξά θεθαιαίνπ απφ ηα κέιε, ηα 

ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο δηαηίζεληαη ζε άιιεο θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο ή θαηεπζχλεηαη ζε ζηφρνπο γεληθνχ ζπκθέξνληνο
59

. Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηελ

ανιδιοτζλεια να λειτουργοφν ςτο ίδιο όχθμα δεν κα εξυπθρετθκεί καμιά από τισ δφο. Η αμφικυμία μεταξφ του 
κινιτρου κζρδουσ και του κοινωνικοφ κινιτρου ειςάγει μια αδυναμία που κα καταςτιςει τθν L3C λιγότερο 
αποτελεςματικι ςτθν επιδίωξθ ανκρωπιςτικϊν ςτόχων από ό,τι θ κακαρι κοινωνικι επιχείρθςθ». 
56

Αυτό εξαρτάται και από το ηιτθμα των υποκειμζνων που είναι κατάλλθλοι για τθν ίδρυςθ, τθ ςυμμετοχι 

και τον ζλεγχο μιασ κοινωνικισ επιχείρθςθσ, δεδομζνου ότι θ φφςθ του μετόχου είναι κεμελιϊδθσ για τθν 
ανάλυςθ του κζματοσ τθσ ρφκμιςθσ των κοινωνικϊν επιχειριςεων. 
57

Ρρβλ. Office of the Regulator of Community Interest Companies: Information and Guidance Notes, Chapter 

6: The Asset Lock, October 2014, cit., p. 6. 
58

Ρρβλ. MARASA, Le societa, 2nd ed., in Trattato di dirittoprivato edited by Iudica & Zatti, Milano, 2000, p. 

226. 
59

Βλ. άρκρο 13, παρ. 3, Ιταλικό Νομοκετικό Διάταγμα αρικ. 155/2006, άρκρο 661, παρ. 1, αρικ. 9, Βελγικόσ 

Κϊδικασ Εταιρειϊν τμιμα 31, Διάταγμα Αγγλικϊν Εταιρειϊν του 2004 και τμιμα 23, Κανονιςμοί Εταιρειϊν 
Κοινοτικοφ Συμφζροντοσ του 2005, άρκρο 8 Ρορτογαλικό Διάταγμα αρικ. 7/98; άρκρο 28 Σλοβενικόσ νόμοσ 
αρικ. 20/2011. Ζνα περιοριςμζνο ποςοςτό (το πολφ 20% τθσ υπολειμματικισ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων) 
μπορεί να διανεμθκεί ςτα μζλθ των Ρολωνικϊν κοινωνικϊν ςυνεταιριςμϊν (άρκρο 19, Νόμοσ 27 Απριλίου 
2006). 
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πεξίπησζε ηεο κεηαηξνπήο, εάλ επηηξέπεηαη
60

, ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζε έλα άιιν είδνο

νξγάλσζεο, ή ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο
61

.

3.3 Η δραστηριότητα κοινωνικής χρησιμότητας

Όζνλ αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα, φινη νη επξσπατθνί λφκνη ζπκθσλνχλ νπζηαζηηθά ζηελ 

πξφζδεζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επσθειείο γηα ηελ 

θνηλσλία ή ηελ θνηλφηεηα. Ωζηφζν, ππάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ. 

Πξψηνλ, νξηζκέλνη λφκνη παξέρνπλ κία δηπιή επθαηξία, νξίδνληαο κηα θνηλσληθή επηρείξεζε 

λα είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είηε: 

α) αλ δηεμάγεη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζεσξείηαη θνηλσληθά ρξήζηκε αθ’ εαπηήο απφ 

ην λφκν, ιφγσ ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ή ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ή 

β) αλ, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία επηδίδεηαη, απαζρνιεί 

ζε απηή (έλα ζπγθεθξηκέλν ειάρηζην πνζνζηφ
62

) κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ή

εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ηεο θνηλσληθήο 

ρξεζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο (ή 

ππεξεζίαο) πνπ παξάγεηαη αιιά απφ ηνλ ηχπν ηεο εηζξνήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

(δειαδή, ε εξγαζία αηφκσλ κε δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο). 

Απηφ ην κνληέιν λνκνζεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν, θαη 

έρεη πξνθχςεη απφ ηελ Ιηαιηθή λνκνζεζία ηνπ 1991 γηα ηνπο θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο – 

ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε (ζε αληηζηνηρία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ) είλαη πνιχ θνηλφ 

ζήκεξα ζηελ Δπξψπε γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε έθθξαζε «θνηλσληθή επηρείξεζε ηνπ ηχπνπ 

α)» γηα αλαθνξά ζε κηα θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ παξάγεη θνηλσληθά ρξήζηκα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε έθθξαζε «θνηλσληθή επηρείξεζε ηνπ ηχπνπ β» γηα 

αλαθνξά ζε θνηλσληθή επηρείξεζε έληαμεο ζηελ εξγαζία (WISE)
63

.

60
 Ρράγματι, υπάρχουν περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ο μεταςχθματιςμόσ δεν επιτρζπεται, ιδίωσ όςον αφορά τουσ 

κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, δεδομζνου ότι θ απαγόρευςθ μεταςχθματιςμοφ μπορεί να εφαρμόηεται ςτουσ 
ςυνεταιριςμοφσ εν γζνει. 
61

Βλ. για παράδειγμα, όςον αφορά τα SFSs, άρκρο 663 του Βελγικοφ Κϊδικα Επιχειριςεων. Πςον αφορά τθν 

Ιταλικι κοινωνικι επιχείρθςθ, άρκρο 16, παρ. 4, θ οποία αναφζρεται ςτο άρκρο 13, παρ. 3 του ιταλικοφ 
Νομοκετικοφ Διατάγματοσ αρικ. 155/2006. 
62

 Οι ευρωπαϊκοί νόμοι για τισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ του τφπου β), πράγματι, κακορίηουν ζνα ελάχιςτο 

ποςοςτό μειονεκτοφντων ατόμων ι εργαηομζνων (ςυνικωσ περίπου το ζνα τρίτο του ςυνόλου των 
εργαηομζνων) και δεν απαιτοφν από όλουσ τουσ εργαηομζνουσ τθσ κοινωνικισ επιχείρθςθσ να είναι 
μειονεκτοφντα άτομα. Ρράγματι, αυτό είναι εφλογο, διότι θ ιδζα τθσ ζνταξθσ (ειδικά αν νοείται ωσ κοινωνικι 
ζνταξθ και όχι μόνο ωσ ζνταξθ ςτθν εργαςία) ςυνεπάγεται, κατά κάποιο τρόπο, ότι τα μειονεκτοφντα άτομα 
και εργαηόμενοι λειτουργοφν ςε ζνα πλαίςιο ςτο οποίο θ κατάςταςθ του μειονεκτιματοσ δεν είναι θ μόνθ 
προχπόκεςθ που διακζτουν. 
63

 Στο Ιταλικό δίκαιο, αυτό το πρότυπο νομοκετικισ ρφκμιςθσ απευκφνεται τόςο ςτουσ κοινωνικοφσ 

ςυνεταιριςμοφσ (πρβλ. Άρκρο 1, παρ. 1, ςτοιχείο α) και ςτο εδάφιο β), Νόμου αρικ. 381/91) και ςτισ 
κοινωνικζσ επιχειριςεισ (βλ. Άρκρο 2, Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 155/2006). Τθν ίδια κατεφκυνςθ 
ακολουκοφν οι Ιςπανικοί κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί (βλζπε άρκρο 106, παρ. 1, Νόμοσ αρικ. 27/1999), οι 
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Καη' αληηδηαζηνιή, ππάξρνπλ θάπνηνη Δπξσπατθνί λφκνη πνπ πξνβιέπνπλ ξεηά κφλν ηε 

δεχηεξε επηινγή, πνπ ζεκαίλεη φηη αλαγλσξίδνπλ κφλν WISEs σο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο
64

.

παληφηεξε είλαη ε εκθάληζε λφκσλ ζηελ ΔΔ πνπ πξνβιέπνπλ κφλν ηελ πξψηε επηινγή
65

.

Όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ηχπνπ α), είλαη επίζεο απαξαίηεην λα γίλεη δηάθξηζε 

κεηαμχ λφκσλ, φπσο ηνπ Ιηαιηθνχ, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο 

ρξεζηκφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε
66

, θαη άιισλ, φπσο ν

αγγιηθφο, ν νπνίνο πηνζεηεί κηα γεληθή ξήηξα: ε CIC πξέπεη λα ηθαλνπνηεί έλα «θξηηήξην 

θνηλνηηθνχ ζπκθέξνληνο», ην νπνίν ζεσξείηαη φηη ηθαλνπνηείηαη, φηαλ ε νξγάλσζε 

απνδεηθλχεη ζηνλ Ρπζκηζηή ησλ CIC φηη «έλα ινγηθφ άηνκν ζα κπνξνχζε λα ζεσξήζεη φηη νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο δηεμάγνληαη πξνο φθεινο ηεο θνηλφηεηαο» (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο 

ηκήκαηνο ηεο θνηλφηεηαο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε επίζεο λα απνηειείηαη απφ κηα νκάδα 

αηφκσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά)
67

.

Δπηπιένλ, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ λφκσλ γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε απαηηνχλ απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα λα πξνζθέξεη θνηλσληθφ φθεινο απφ ηε θχζε ηεο (π.ρ., 

επεκεξία, πγεία, ηελ θνηλσληθή ζηέγαζε, θ.ιπ.), ππάξρνπλ λφκνη (φπσο ν αγγιηθφο γηα ηηο 

CICs) πνπ επηηξέπνπλ ζηελ θνηλσληθή επηρείξεζε λα απνδεηθλχεη δξάζεηο πνπ 

αλαιακβάλνληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο, ελψ παξάιιεια απνδεηθλχεη φηη ηα φπνηα 

θέξδε ηεο (αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο επηρείξεζεο πνπ ηα δεκηνπξγεί) πξννξίδνληαη γηα 

Ρορτογαλικοί κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί (με λιγότερθ ςαφινεια, ωςτόςο: βλζπε άρκρο 2, παρ. 1, Νομοκετικοφ 
Διατάγματοσ αρικ. 7/98) και οι Σλοβενικζσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ (βλζπε άρκρα 5, 6 και 8, παρ. 2 του νόμου  
αρικ. 20/2011). 
64

Αυτό ιςχφει για τισ Φινλανδικζσ και τισ Λικουανικζσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ 

Ρολωνικοφσ κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ (μολονότι ο ςκοπόσ τουσ, τουλάχιςτον ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 2 του νόμου τουσ, φαίνεται να είναι κατ' αρχιν ευρφτεροσ). Ζνα αυςτθρά διαφορετικό 
ςυμπζραςμα κα πρζπει να ςυναχκεί όταν ο νόμοσ δεν αναφζρεται αποκλειςτικά ςτθν ζνταξθ ςτθν εργαςία, 
ανοίγοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα κοινωνικισ προόδου των μελϊν με άλλεσ μορφζσ (όπωσ ςυμβαίνει ςτθν 
περίπτωςθ των Ουγγρικϊν κοινωνικϊν ςυνεταιριςμϊν: βλ. τμιμα 8 (1) (α) του νόμου αρικ. Χ-2006). Εδϊ, 
μάλιςτα, φαίνεται μια κοινωνικά χριςιμθ δραςτθριότθτα, θ οποία είναι ςυγκρίςιμθ με εκείνθ που ο τφποσ α) 
κοινωνικισ επιχείρθςθσ προςφζρει (αν και, από αυςτθρά αμοιβαία άποψθ, είναι μια δραςτθριότθτα 
περιοριςμζνθ ςτα μζλθ). 
65

Ο ςκοπόσ τθσ Γαλλικισ SCIC μπορεί να είναι «la production ou la fourniture de biens et de services d’interet 

collectif, qui presentment un caractere d’utilite sociale» («θ παραγωγι ι θ προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν 
ςυλλογικοφ ςυμφζροντοσ που ζχουν χαρακτιρα κοινωνικισ χρθςιμότθτασ»). Συνεπϊσ, αν δεν λθφκεί υπόψθ 
θ εργαςιακι ζνταξθ των μειονεκτοφντων ατόμων ι εργαηομζνων (άρκρο 19-quinquies, παρ. 2, Νόμοσ αρικ. 
47-1775), ο SCIC δεν φαίνεται να είναι επιλζξιμοσ για τον τελευταίο αυτό ςυγκεκριμζνο ςκοπό. Ωςτόςο, ο 
πρόςφατοσ Γαλλικόσ νόμοσ για τθν κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία (νόμοσ αρικ. 2014-856) περιζχει μια 
γενικι διάταξθ ςτο άρκρο 2, αρικ. 1, θ οποία, αν εφαρμοςτεί ςτισ SCIC, ανεξαρτιτωσ του ειδικοφ νομικοφ τουσ 
κακεςτϊτοσ, κα τουσ επζτρεπε να αναλάβουν το ρόλο των κοινωνικϊν επιχειριςεων ζνταξθσ ςτθν εργαςία 
(WISEs). 
66

Ρρβλ. άρκρο 2, παρ. 1, Ιταλικό Νομοκετικό Διάταγμα αρικ. 155/2006, το οποίο περιλαμβάνει πολφ μακρφ 

κατάλογο δραςτθριοτιτων, κα μποροφςε να διευρυνκεί ακόμα περιςςότερο με τθ ςυμπερίλθψθ πρόςκετων 
δραςτθριοτιτων, όπωσ το δίκαιο εμπόριο, οι υπθρεςίεσ απαςχόλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν ζνταξθ των 
μειονεκτοφντων εργαηομζνων, τθν κοινωνικι ςτζγαςθ και τισ μικροπιςτϊςεισ, αν το τωρινό νομοςχζδιο για τθ 
μεταρρφκμιςθ του τρίτου τομζα, εγκρικεί. Ρρβλ. επίςθσ άρκρο 5, Σλοβενικόσ νόμοσ αρικ. 20/2011. 
67

 Ρρβλ. τμιμα 35, Ρράξθ περί Εταιρειϊν του 2004, τμιμα 3 και επόμενα, Κανονιςμοί Εταιρειϊν Κοινοτικοφ 

Συμφζροντοσ του 2005, τμιμα 4, Κανονιςμοί Εταιρειϊν Κοινοτικοφ Συμφζροντοσ (Τροποποίθςθ) του 2009. Βλ. 
επίςθσ 661, παρ. 1, αρικ. 2, Βελγικόσ Κϊδικασ Εταιρειϊν. Ρροσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, βλ. άρκ. 2, Γαλλικοφ 
νόμου αρικ. 2014-856. 
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θνηλσληθνχο ή θνηλσθειείο ζθνπνχο (π.ρ., γηα λα ζηεξίμνπλ κηα θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε)
68

.

Απηφ (καδί κε ηνπο ιηγφηεξν απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ 

ζηνπο κεηφρνπο) επεθηείλεη πεξαηηέξσ ηηο δπλαηφηεηεο δξάζεο ησλ Αγγιηθψλ CICs ζε ζρέζε 

κε ηηο ηηαιηθέο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ν 

αξηζκφο ησλ CICs πνπ ηδξχζεθαλ απφ ην 2005 είλαη αμηνζεκείσηνο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηηαιηθψλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ (αιιά φρη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηηαιηθψλ 

θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ
69

): Τπήξραλ, πξάγκαηη, 10.639 πθηζηάκελεο CICs ηνλ Μάξηην

2015. πγθξηηηθά, νη CICs αξηζκνχζαλ 1.040 ην Απξίιην ηνπ 2007 θαη πάλσ απφ 6.000 ζην 

ηέινο Μαξηίνπ 2012. Απηφ δείρλεη έλα αξθεηά ζηαζεξφ ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 1.000 

αλά ρξφλν, αιιά ε αχμεζε ζπγθεληξψλεηαη ηδηαίηεξα ζηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα
70

.

Όζνλ αθνξά ηηο WISEs, απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ λφκσλ, 

φπσο ησλ Ιηαιηθψλ γηα θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπ 

Φηλιαλδηθνχ γηα θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ απαηηνχλ (αλ θαη επηηξέπνπλ) 

κεηνλεθηνχληεο εξγαδνκέλνπο λα είλαη κέιε ηεο νξγάλσζεο, αιιά δελ νξίδνπλ φηη (ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ειάρηζην πνζνζηφ) πξέπεη λα απαζρνινχληαη απφ ηελ νξγάλσζε
71

, θαη ησλ

λφκσλ πνπ, αληίζεηα, αληηιακβάλνληαη ηηο WISEs απζηεξά σο ζπλεηαηξηζκνχο εξγαδνκέλσλ, 

έηζη ψζηε λα ζπκπίπηνπλ νη δηθαηνχρνη κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη ηα κέιε ηεο κηα 

θνηλσληθή επηρείξεζεο. ε κηα ηέηνηα δνκή, νη κεηνλεθηνχληεο εξγαδφκελνη πξέπεη επίζεο λα 

είλαη κέιε ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο (σζηφζν, δελ είλαη αλαγθαζηηθά ε κφλε θαηεγνξία 

ησλ κειψλ, δεδνκέλνπ φηη, θαη εδψ, κφλν ειάρηζηα πνζνζηά ησλ κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ-κειψλ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν)
72

. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν λφκνο

εμηζψλεη ακνηβαηφηεηα θαη γεληθφ ζπκθέξνλ, ή, κάιινλ, απαηηεί φηη ην γεληθφ ζπκθέξνλ 

(δει., παξέρνληαο απαζρφιεζε γηα κεηνλεθηνχληα άηνκα) λα επηδησρζεί κέζσ ηεο 

ακνηβαηφηεηαο. Απηφ θαίλεηαη λα είλαη έλα αλαρξνληζηηθφ θαη ελνριεηηθφ εκπφδην, ην νπνίν 

πξέπεη λα ζπλδεζεί κφλν κε κηα ζεψξεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ σο νξγαλσηηθή κνξθή πνπ δελ 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ρσξίο εζσηεξηθφ ακνηβαίν ζθνπφ – ν νπνίνο, αλ θαη αληηζηνηρεί 

βεβαίσο κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ ην 

Rochdale θαη είλαη απνηππσκέλν ζηηο Αξρέο ηεο Γηεζλνχο πλεηαηξηζηηθήο πκκαρίαο), 

θαίλεηαη ηψξα κηα παξσρεκέλε εηθφλα ηφζν ζηε ζπλεηαηξηζηηθή λνκνζεζία θαη ζεσξία 

68
Ρράγματι, θ Αγγλικι νομοκεςία περί CIC δεν περιορίηει τθ διανομι των κερδϊν τθσ CIC ςε φορείσ με 

κλειδωμζνα τα περιουςιακά ςτοιχεία, όπωσ οι φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ. Ζτςι, το κριτιριο του κοινοτικοφ 
ςυμφζροντοσ μπορεί να ικανοποιθκεί αποδεικνφοντασ ότι θ διανομι του κζρδουσ που παράγει θ κοινωνικι 
επιχείρθςθ ςε μια φιλανκρωπικι οργάνωςθ είναι ευλόγωσ ωφζλιμθ ςτθν κοινότθτα (αν και ζμμεςα, κακϊσ 
πρζπει να φιλτράρεται μζςω τθσ δραςτθριότθτασ τθσ φιλανκρωπικισ οργάνωςθσ που χρθματοδοτείται από 
τθν CIC. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, επομζνωσ, δεν απαιτείται θ οικονομικι δραςτθριότθτα τθσ 
κοινωνικισ επιχείρθςθσ κακεαυτισ να είναι κοινωνικι, αλλά θ χριςθ των κερδϊν που παράγει θ κοινωνικι 
επιχείρθςθ. 
69

Για ςτοιχεία ςχετικά με Ιταλικοφσ κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, βλ. ανωτζρω ςτισ υποςθμειϊςεισ 39 και 40 

και ςτο αντίςτοιχο κφριο κείμενο. 
70

 Ρρβλ. The Office of the Regulator of Community Interest Companies, Operational Report, Fourth Quarter 

2014¬2015. 
71

Ρρβλ. άρκρο 4, παρ. 2, του ιταλικοφ νόμου αρικ. 381/91. άρκρο 2, παρ. 4, Ιταλικό Νομοκετικό Διάταγμα 

αρικ. 155/2006 άρκρα 1, 4, παρ. 3 και 5 του Φινλανδικοφ νόμου αρικ. 1351/2003. 
72

 Μεταξφ των πικανϊν παραδειγμάτων, οι Ρολωνικοί κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί, υπό το πρίςμα των 

διατάξεων του άρκρου 2 του ιδρυτικοφ τουσ νόμου, και οι Ουγγρικοί κοινωνικοί ςυνεταιριςμοί, λόγω των  
διατάξεων τθσ παρ. 8 του Ουγγρικοφ Νόμου περί Συνεταιριςμϊν. 
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(φπνπ, παξάιιεια κε ην κνληέιν ηνπ ακνηβαίνπ ζπλεηαηξηζκνχ, βξίζθεηαη ην κνληέιν ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ γεληθνχ ζπκθέξνληνο)
73

.

4. Ιδιοκηηζία και έλεγσορ ηηρ κοινυνικήρ επισείπηζηρ

ηξέθνληαο ηελ πξνζνρή ηψξα ζην ηειεπηαίν πξνθίι, απηφ πνπ έρνπκε ήδε νξίζεη σο 

βαζηθφ, δειαδή ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο (δειαδή, απφ 

ηηο λνκηθέο κνξθέο πνπ κηα θνηλσληθή επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη), ην άξζξν απηφ 

ζα επηθεληξσζεί ζηηο ελαιιαθηηθέο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο θαη ηεο (αλψλπκεο ή 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο) εηαηξηθήο κνξθήο. 

4.1 Η θνηλσληθή επηρείξεζε κε ηε ζπλεηαηξηζηηθή κνξθή 

Η λνκνζεηηθή ηζηνξία ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, μεθίλεζε κε ην 

ζπλεηαηξηζηηθφ κνληέιν - ή, αθξηβέζηεξα, κε ηνπο θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηνπ ηηαιηθνχ 

λφκνπ κε αξηζ. 381/1991. Η ηηαιηθή λνκνζεζία γηα θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο γέλλεζε, 

ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη πέξα απφ απηήλ, ηελ πξψηε γεληά ησλ λφκσλ γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρείξεζε, ε νπνία ήηαλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λφκνη γηα θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. 

Η Ιηαιηθή λνκηθή ζθέςε γηα ην ζέκα απηφ έδεημε αμηνζεκείσην βαζκφ πξνφδνπ, ζε ζεκείν 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί ζε κηα εμέρνπζα ζέζε ζε παγθφζκην επίπεδν, φρη κφλν ζηελ 

Δπξψπε
74

. Σν κνληέιν ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο κε ηε ζπλεηαηξηζηηθή κνξθή, πξάγκαηη,

αθνινπζήζεθε, είηε πιήξσο είηε ελ κέξεη, απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζηα εζληθά 

πιαίζηα, απφ ηελ Πνξηνγαιηθή, Ιζπαληθή, Διιεληθή, Γαιιηθή, Οπγγξηθή, Πνισληθή, 

Κξναηηθή θαη Σζερηθή λνκνζεζία
75

.

Έμσ απφ ηελ Δπξσπατθή ήπεηξν, κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζηε Νφηηα Κνξέα, φπνπ 

θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί ηφζν ηνπ ηχπνπ α) φζν θαη ηνπ ηχπνπ β) πεξηιήθζεθαλ ζην λφκν-

πιαίζην γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2012
76

.

Γηαηί ε θνηλσληθή επηρείξεζε ζρεδηάζηεθε ζηελ Δπξψπε σο κηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ; Γηαηί ε ζπλεηαηξηζηηθή κνξθή ζεσξήζεθε φηη είλαη ην θαηάιιειν «λνκηθφ 

έλδπκα» γηα ην λέν θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο; 

Η απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, παξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ 

ηνπ, ν θνηλσληθφο ζπλεηαηξηζκφο παξακέλεη ζηνλ ππξήλα ηεο, έλαο ζπλεηαηξηζκφο. 

Ο θνηλσληθφο ζπλεηαηξηζκφο είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλαο ζπλεηαηξηζκφο κε κε-

ακνηβαίν ζθνπφ, δεδνκέλνπ φηη - φπσο δειψλεη ν Ιηαιηθφο λφκνο αξηζ. 381/91 αθξηβψο 

73
 Ρρβλ. FICI, An Introduction to Cooperative Law, cit., p. 32 ff.; FICI, La funcion social de las cooperativas: notas 

de derecho comparado, in 117 Revesco, 2015, p. 77 ff. 
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Αυτό αναγνωρίηεται επίςθσ και από τουσ ξζνουσ ςχολιαςτζσ: βλ., Μεταξφ άλλων και προςφάτωσ, 

MAJDZINSKA, Aid and Support for the Social Economy in Poland—The Case of Social Cooperatives, WP-CIRIEC 
no. 2014/11, p. 8. 
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Για αναφορζσ ςε αυτι τθ νομοκεςία, βλ. supra at fn. 44. 
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Ππωσ και ςε νόμο του 2006 για τθν προϊκθςθ των κοινωνικϊν επιχειριςεων, τροποποιθμζνο ειδικά για να 

ςυμπεριλάβει τουσ κοινωνικοφσ ςυνεταιριςμοφσ: βλ. JANG, Republic of Korea, in Cracogna, Fici & Henry (eds.), 
op. cit., p. 653 ff. 
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αλαθέξεη – «ζηνρεχεη λα ππεξεηήζεη ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ πνιηηψλ», είηε κέζσ ηεο δηαρείξηζεο 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ή εθπαίδεπζεο (ηχπνπ Α) ή κέζσ ηεο δηεμαγσγήο 

νπνηαζδήπνηε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηεο απαζρφιεζεο κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ (ηχπνπ β)
77

.

Αλ, ινηπφλ, «ςπρή» ελφο θνηλσληθνχ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε ίδηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

θνηλσληθή επηρείξεζε, «ζψκα» ηεο παξακέλεη απηφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, πέξα 

απφ ηα θνηλά γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηδίσο, ηνπ νιηθνχ 

ή κεξηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαλνκήο θέξδνπο θαη ηεο αθηινθεξδνχο δηάζεζεο ησλ ππφινηπσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά ηε δηάιπζε), ε θνηλσληθή επηρείξεζε κε ηε κνξθή ελφο 

ζπλεηαηξηζκνχ εθδειψλεηαη (κεηαμχ άιισλ ηξφπσλ) σο επηρείξεζε: 

- κηα δεκνθξαηηθή θνηλσληθή επηρείξεζε (δεδνκέλνπ φηη νη ζπλεηαηξηζκνί 

ιεηηνπξγνχλ, θαηά θαλφλα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή «έλα κέινο, κία ςήθνο», 

αλεμάξηεηα απφ ην αηνκηθφ θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην. Απηφο είλαη επίζεο ν θχξηνο 

ιφγνο πνπ νη ζπλεηαηξηζκνί ζπρλά ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ην θεθάιαην ζε ξφιν απιψο 

«ππεξέηε» θαη φηη ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο νη άλζξσπνη πξνηάζζνληαη ηνπ θεθαιαίνπ),  

- δπλεηηθά αλνηρηή ζε λέα κέιε, ησλ νπνίσλ ε έληαμε επλνείηαη απφ ηε 

κεηαβιεηφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ (ε αξρή ηεο «αλνηθηήο πφξηαο», ε νπνία, εάλ είλαη 

απνηειεζκαηηθή, είλαη κηα εθδήισζε αιηξνπηζκνχ ησλ παξφλησλ ζπλεηαηξηζκέλσλ 

κειψλ πξνο ηα κειινληηθά κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ), 

- απφ θνηλνχ αλήθεη θαη ειέγρεηαη απφ ηα κέιε ηεο (ζπλήζσο ην ζχλνιν ή ε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

Έιεγρνο απφ ηξίηνπο ελφο ζπλεηαηξηζκνχ ή έιεγρνο απφ κφλν έλα κέινο δελ 

επηηξέπεηαη), - θαη, σο εθ ηεο θχζεψο ηεο, είλαη ππνζηεξηθηηθή άιισλ ζπλεηαηξηζκψλ 

(ζπλεηαηξηζηηθφ ζχζηεκα), ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη ηεο θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο
78

.

77
 Το 1991, ο Ιταλόσ νομοκζτθσ ακολοφκθςε τθ διδαςκαλία του Giuseppe Filippini, ενόσ από τουσ πρϊτουσ και 

πρωταρχικοφσ υποςτθρικτζσ του κινιματοσ του Ιταλικοφ κοινωνικοφ ςυνεργατιςμοφ - και, ςφμφωνα με πθγζσ, 
τον ιδρυτι του πρϊτου κοινωνικοφ ςυνεταιριςμοφ το 1963. Ππωσ αναφζρκθκε από τουσ οικονομικοφσ 
ιςτορικοφσ (cf. BORZAGA & IANES, L' economia della solidarieta. Storia e prospettive della cooperazione sociale, 
Roma, 2006, p. 101 s.), ο Filippini χαρακτιριςε τθ νζα αυτι μζκοδο ςυνεργαςίασ ωσ εξισ: «να ςυνεργάηεται 
κανείσ και όχι πλζον να υπθρετεί - άμεςα ι ζμμεςα – κάποιοσ τον εαυτό του, αλλά να υπθρετεί». Ραρά τθ 
ςαφι διατφπωςθ του άρκρου 1 του Ιταλικοφ Νόμου αρικ. 381/91, οριςμζνοι Ιταλοί μελετθτζσ εξακολουκοφν 
να κεωροφν ότι ο κοινωνικόσ ςυνεταιριςμόσ ζχει τον ίδιο αμοιβαίο ςκοπό με τον ςυνικθ ςυνεταιριςμό, από 
τον οποίο ο πρϊτοσ διακρίνεται μόνο από τθ ςυγκεκριμζνθ του δραςτθριότθτα. Η κζςθ αυτι φαίνεται 
αβάςιμθ, όχι μόνο επειδι ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τθ ςαφι διατφπωςθ του νόμου, αλλά και υπό το πρίςμα 
τθσ μεταχείριςθσ των κοινωνικϊν ςυνεταιριςμϊν ςτθ μεταρρφκμιςθ του Ιταλικοφ νόμου για τισ εταιρείεσ και 
τουσ ςυνεταιριςμοφσ του 2003: επί του ςθμείου αυτοφ, βλ. επίςθσ για περαιτζρω παραπομπζσ, FICI, 
Cooperative sociali e riforma del diritto societario, cit. 
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Δεν είναι δυνατόν να ςυηθτθκοφν εδϊ τα γενικά χαρακτθριςτικά του ςυνεταιριςτικοφ μοντζλου 

επιχείρθςθσ. Αντίκετα, μπορεί να γίνει αναφορά ςτουσ Ιταλοφσ μελετθτζσ, ςτον BONFANTE, op. cit., και για 
μια προοπτικι τθσ γενικισ κεωρίασ και του ςυγκριτικοφ δικαίου, ςτον FICI, Cooperative Identity and the Law, 
in European Business Law Review, 2013, p. 37 ff., FICI, An Introduction to Cooperative Law, cit. 
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Όρη ηπραία, σο εθ ηνχηνπ, ν ζπλεηαηξηζκφο εμεηάδεηαη απφ εηδηθέο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, 

νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπ ιεηηνπξγία ή / θαη πξνβιέπνπλ θξαηηθή ζηήξημε
79

.

Η θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε νπνία κπνξεί λα εμεγεζεί κε δηάθνξα 

θξηηήξηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη αθφκα πην έληνλε φηαλ έλαο ζπλεηαηξηζκφο επηδηψθεη 

λα αθνινπζήζεη ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηεο θνηλφηεηαο, ιεηηνπξγψληαο σο κηα θνηλσληθή 

επηρείξεζε. Οπζηαζηηθά, ν ζπλδπαζκφο κηαο ζπλεηαηξηζηηθήο δνκήο θαη ζηφρσλ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο δεκηνπξγνχλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ζεκαζία 

κηαο νξγάλσζεο, δεδνκέλνπ φηη ε θνηλσληθή ζεκαζία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο δνκήο κπνξεί λα 

πξνζηεζεί ζηελ θνηλσληθή ζπλάθεηα ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Δθείλνη πνπ, ηφηε ζηελ Ιηαιία, έςαρλαλ γηα κηα λνκηθή κνξθή ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ζα κπνξνχζαλ, ζπλεπψο, λα ηε βξνπλ εχθνια ζηε ζπλεηαηξηζηηθή κνξθή, απφ ηελ νπνία κφλν 

ν ζθνπφο έπξεπε λα πξνζαξκνζηεί λνκνζεηηθά (δηφηη, δηαθνξεηηθά, de facto κε-ακνηβαίνη 

ζπλεηαηξηζκνί ζα ήηαλ δπλαηφ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ εγγξαθή, φπσο ζπλέβε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
80

). Σν ζπλεηαηξηζηηθφ κνληέιν πνπ ήδε

πξνβιέπεηαη γηα απηά ηα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά - δεκνθξαηία, ζπκκεηνρή, 

απηνδηαρείξηζε, είζνδνο λέσλ κειψλ, θιπ. - ζχκθσλα κε ηνπο ηηαινχο ππνζηεξηθηέο ηεο 

θηλήζεσο, ραξαθηεξίδνπλ επίζεο ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. ην πιαίζην απηφ, νχηε νη 

εηαηξείεο (ζηεξηδφκελεο ζην θεθάιαην), νχηε ηα ζσκαηεία (ζηα νπνία ε δεκνθξαηία δελ ήηαλ 

ν θαλφλαο), νχηε ηα ηδξχκαηα (κε ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο ηνπο) εκθαλίδνληαλ θαηάιιεια. 

Καηφπηλ απηψλ, ε θίλεζε επέιεμε ηε ζπλεηαηξηζηηθή κνξθή σο ηελ θαηαιιειφηεξε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο γεληθνχ ζπκθέξνληνο
81

.

Έηζη, νη νηθνλνκηθνί ηζηνξηθνί αλαθέξνπλ φηη νη θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Ιηαιία 

πξνέξρνληαη απφ ηελ απφθαζε νκάδσλ εζεινληψλ λα νξγαλσζνχλ γηα λα πξνθχςνπλ 

νληφηεηεο πνπ είλαη ζηαζεξέο, απηνζπληήξεηεο (ρξεζηκνπνηψληαο ηηκέο αγνξάο) θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, δελ είλαη πιένλ εθηεζεηκέλεο ζηνλ θίλδπλν ηεο δσξεάλ ππνζηήξημεο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη αλά πάζα ζηηγκή. Η πξσηνβνπιία βξήθε ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

επηρείξεζε ησλ πνιηηψλ: Αλαδχζεθε απφ κηα κεγάιε θαη νξγαλσκέλε εθδήισζε ζπκκεηνρήο 

πνιηηψλ – απηφ πνπ ζήκεξα ζα νλνκάδακε νξηδφληηα επηθνπξηθφηεηα
82

.

Αλακθίβνια, ε θνηλσληθή επηρείξεζε κε ηε κνξθή ζπλεηαηξηζκνχ είλαη κηα νληφηεηα ηεο 

νπνίαο ε ηαπηφηεηα σο κηα θνηλσληθή επηρείξεζε είλαη πνιχ ηζρπξή. Γελ απνηειεί έθπιεμε, 

ινηπφλ, ην φηη απηφ ην κνληέιν έρεη εμαπισζεί επξέσο θαη ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ηφζν ζηελ 

Δπξψπε φζν θαη αιινχ. Ο δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο κε ηε 

ζπλεηαηξηζηηθή κνξθή θαζηζηά ην κνληέιν απφιπηα ζπκβαηφ κε ηελ ηδέα κηαο νληφηεηαο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ αλαπηχζζεηαη, θνηλφ ζηελ Δπξψπε θαη ζηνπο λφκνπο, 

εγθεθξηκέλν κέρξη ζήκεξα, ζρεδηαζκέλν λα θαιχςεη απηή ηελ πεξηνρή. χκθσλα κε ηνπο 

λφκνπο απηνχο, ηδίσο ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο - ε νπνία, φπσο έρεη ζσζηά 

79
Ρρβλ. FICI, La funcion social de las cooperativas, cit. 

80
Ρρβλ. παραπάνω ςτο fn. 26. 

81
 Ρρβλ. BORZAGA & IANES, op. cit., ςελ. 99 κ.ε., ειδικότερα, ς. 107 s. 

82
Ρρβλ. BORZAGA & IANES, op. cit., ςελ. 109. 
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παξαηεξεζεί, είλαη κηα «ηειηθή αμία»
83

 – απνηειεί έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο

ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο
84

.

Απφ κηα ζθνπηά γεληθή θαη λνκηθήο πνιηηηθήο, ε ηζρπξή ηαπηφηεηα θνηλσληθήο επηρείξεζεο, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, βνεζά ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη δηεπθνιχλεη ηελ άκπλα ηνπο έλαληη 

πξνζπαζεηψλ «άισζεο» απφ ηνλ θεξδνζθνπηθφ θαπηηαιηζηηθφ ηνκέα. 

4.2 Η θνηλσληθή επηρείξεζε κε ηε κνξθή εηαηξείαο 

ε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, αληίζεηα, νη λνκνζέηεο επέιεμαλ δψζνπλ κηα κνξθή εηαηξείαο 

ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Η Βειγηθή εηαηξεία θνηλσληθνχ ζθνπνχ (Societe a Finalite 

Sociale - SFS) θαη ε αγγιηθή εηαηξεία θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο (Community Interest 

Company – CIC) είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εηαηξείεο
85

. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο,

αθφκα θαη ζηηο ΗΠΑ , ρξεζηκνπνηήζεθε κηα δνκή πνπ βαζίδεηαη ζηελ εηαηξεία. 

Η θνηλσληθή επηρείξεζε, σο εθ ηνχηνπ, εκθαλίδεηαη ζε απηέο ηηο ρψξεο σο ζπγθεθξηκέλε 

ππνθαηεγνξία ηεο εηαηξείαο, ε νπνία δελ ζθνπεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο γηα ηνπο 

κεηφρνπο, αιιά επηδηψθεη θνηλσληθνχο ζηφρνπο ή ζηφρνπο θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Η 

εηαηξηθή κνξθή ζηελ εηαηξεία θαζαπηή δελ έρεη θαη 'αλάγθε ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο ζε ζρέζε κε 

ηνλ ζθνπφ πνπ επηδηψθεηαη απφ ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε, ζην βαζκφ πνπ, θπζηθά, ν λφκνο 

είλαη ζαθήο σο πξνο ηελ αλάζεζε θνηλσληθήο απνζηνιήο (θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαλνκήο 

θεξδψλ) ζηελ θνηλσληθή επηρείξεζε, κε ηε κνξθή εηαηξείαο. Απηφ πνπ θπξίσο αιιάδεη ζε 

ζρέζε κε ην ζπλεηαηξηζηηθφ κνληέιν ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, αθξηβψο ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθήο λνκηθήο κνξθήο πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε, είλαη ε δνκή 

ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. 

ρεηηθά κε απηφ, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα ζπκεζνχκε ηη έρεη αλαθεξζεί, κε ηε κνξθή 

αλεθδφηνπ, απφ έλαλ βξεηαλφ δηθεγφξν πνπ επαίξεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλαλ απφ ηνπο 

επηλνεηέο ηνπ αγγιηθνχ λφκνπ γηα ηηο CIC
86

. ε έλα άξζξν ην 2010, απηφο ν δηθεγφξνο

έγξαςε φηη ε ηδέα ηεο CIC, σο ηδηαίηεξε κνξθή ηεο εηαηξείαο ήξζε πξψηα ζην κπαιφ ηνπ 

θαζψο ζθεθηφηαλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φηαλ πξφηεηλε ηελ ίδξπζε κηαο θηιαλζξσπηθήο 

νξγάλσζεο ζε πειάηεο πνπ ελδηαθέξνληαλ λα ηδξχζνπλ κηα επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε κε 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο, αληηκεηψπηδε ηε δπζαξέζθεηά ηνπο φηαλ αλαθάιππηαλ ην ελδερφκελν 

λα ράζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ δηθνχ ηνπο δεκηνπξγήκαηνο, ιφγσ ησλ θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηα 

αγγιηθά θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ν δηθεγφξνο ζπλέιαβε ηελ ηδέα φηη, αλ έλαο 

ηέηνηνο νξγαληζκφο, αληίζεηα είρε ηε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο, νη πειάηεο ηνπ δελ ζα είραλ 

83
Δθλαδι, μια αξία που ανικει ςτθν κατθγορία των ςκοπϊν (ςε αντίκεςθ με τθν αποτελεςματικότθτα, θ 

οποία είναι μια οργανικι αξία – μια αξία που ανικει ςτθν κατθγορία των μζςων): με αυτοφσ τουσ όρουσ, 
ZAMAGNI, op. cit., ςελ. 16. 
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 Ρρβλ. άρκρο 4, lit. α) του Ιςπανικοφ Νόμου αρικ. 5/2011, άρκρο 5, lit. γ), του Ρορτογαλικοφ Νόμου αρικ. 

30/2013, άρκρο 1, παρ. 1, αρικ. 2 του Γαλλικοφ Νόμου αρικ. 2014-856. 
85

 Αν, αφενόσ, είναι δυνατό να εξεταςκεί αν τα SFS και οι CIC μποροφν πράγματι να λάβουν τθ μορφι 

ςυνεταιριςμϊν μζςω επαρκϊν διατάξεων των κανονιςμϊν τουσ, από τθν άλλθ πλευρά, είναι βζβαιο ότι, όπωσ 
προκφπτει από τουσ εφαρμοςτζουσ κανόνεσ, οι νομοκζτεσ τισ ζχουν κεωριςει ωσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ 
που χαρακτθρίηονται από ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ. 
86

 Ρρβλ. Cf. LLOYD, Transcript: Creating the CIC, in 35 Vermont Law Review, 2010, p. 31 ff. 
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απηή ηελ αληίδξαζε, δηφηη δελ ζα αλεζπρνχζαλ κήπσο «εγθαηέιεηπαλ ην δεκηνχξγεκά 

ηνπο»
87

.

Η αθφινπζε είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νπζηψδεο δηαθνξά: Η θνηλσληθή επηρείξεζε κε 

ηε κνξθή εηαηξείαο κπνξεί λα ειέγρεηαη αθφκε θαη απφ έλα κφλν άηνκν. ηνλ αγγιηθφ λφκν 

γηα ηηο CICs, άιισζηε, δελ έρεη ζεκαζία πνην είλαη ην πξφζσπν πνπ ειέγρεη - ή, ζε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, αλ είλαη κηα κε θεξδνζθνπηθή ή θεξδνζθνπηθή νληφηεηα. Η 

θνηλσληθή επηρείξεζε κε ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, δελ είλαη θαη' αλάγθε κηα δεκνθξαηηθή θαη 

ζπκκεηνρηθή θνηλσληθή επηρείξεζε (αλ θαη, πξέπεη θαλείο λα ππνγξακκίζεη, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ησλ Βειγηθψλ SFS, θαλέλαο κέηνρνο δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα 

δέθαην ησλ ςήθσλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
88

). Μπνξεί ζηε δηαρείξηζε λα

αθνινπζεί ηελ θαπηηαιηζηηθή αξρή «κία κεηνρή, κία ςήθνο» θαη λα νδεγείηαη ηεξαξρηθά 

αθφκε θαη απφ έλαλ κφλν θνξέα θεξδνζθνπηθήο θαπηηαιηζηηθήο λνκηθήο κνξθήο. Θα 

κπνξνχζε επίζεο λα εηεξν-ειέγρεηαη σο κηα θαζαξά ζπγαηξηθή - θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα είλαη 

κέξνο ελφο νκίινπ, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο κεηξηθήο νληφηεηαο. Θα 

κπνξνχζε επίζεο λα είλαη κηα «θιεηζηή ιέζρε», δεδνκέλνπ φηη ην εηαηξηθφ δίθαην δελ 

πξνζηαηεχεη ην ζπκθέξνλ ηξίησλ κεξψλ λα εηζέιζνπλ ζε κηα ηέηνηα εηαηξεία άιισλ. 

Η θνηλσληθή επηρείξεζε κε ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο ζα κπνξνχζε λα είλαη, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κηα επηρείξεζε πνπ ηε δηαρεηξίδεηαη έλαο δηαρεηξηζηήο, δεδνκέλνπ φηη ν 

έιεγρνο εθ κέξνπο ησλ κειψλ θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή δελ απαηηείηαη, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

είλαη γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε κε ηε κνξθή ζπλεηαηξηζκνχ. Πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ απηφλ κεξηθά πξφζθαηα επξήκαηα απφ ην ζπκπεξηθνξηθφ δίθαην θαη ηελ 

νηθνλνκία. Δξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα απφ Γεξκαλνχο εξεπλεηέο έρνπλ δείμεη φηη, ζε απηφ ην 

παηρλίδη δηθηάηνξα, νη δηαρεηξηζηέο, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, απνδεηθλχνληαη ιηγφηεξν 

δηαηεζεηκέλνη λα κεηαθέξνπλ πφξνπο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξίησλ (π.ρ., 

θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα) φρη κφλν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο, αιιά επίζεο 

θαη απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ελεξγνχζαλ σο εθπξφζσπνη. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη δηαρεηξηζηέο ηείλνπλ λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ησλ εληνιέσλ ηνπο θαη λα 

δηαηεξνχλ ηα αμηψκαηά ηνπο
89

.

Άξα, γηα λα είλαη ζπλεπήο κε ηνπο ζεζκηθνχο ηεο ζηφρνπο, σο εθ ηνχηνπ, κηα θνηλσληθή 

επηρείξεζε κε ηε κνξθή εηαηξείαο ζα πξέπεη λα έρεη: 

87
Ρρβλ. LLOYD, op. cit., ςελ. 33. 

88
Ρρβλ. άρκρο 661, παρ. 1, αρικ. 4, του Βελγικοφ Κϊδικα Επιχειριςεων. Το ανϊτατο αυτό ποςοςτό είναι 

ακόμα χαμθλότερο (δθλαδι, ίςο με το ζνα εικοςτό), αν ο κάτοχοσ κεφαλαίου (δθλαδι ο μζτοχοσ) είναι «μζλοσ 
του προςωπικοφ που απαςχολείται από τθν οργάνωςθ». Ρρβλ. επίςθσ άρκρο 23 του νόμου τθσ Σλοβενίασ 
αρικ. 20/2011, ο οποίοσ επιβάλλει ςτισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ τθν υποχρζωςθ να αντιμετωπίηουν τα μζλθ 
τουσ ωσ ίςα ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και, ειδικότερα, να ορίηουν μια ψιφο για όλα τα μζλθ, 
ανεξαρτιτωσ του ιδιαίτερου κακεςτϊτοσ που εφαρμόηεται ςτθν οντότθτα των κοινωνικϊν επιχειριςεων. 
89

Ρρβλ. FISCHER, GOERG & HAMANN, Cui Bono, Benefit Corporation; Ζνα Ρείραμα Εμπνευςμζνο από τθ 

Νομοκεςία των Κοινωνικϊν Επιχειριςεων ςτθ Γερμανία και ςτισ ΗΡΑ, ςτο 11 Review of Law and Economics, 
2015, ς. 79 ff. Ρράγματι, είναι γενικά αποδεκτό ότι οι εκπρόςωποι τείνουν να ςυμπεριφζρονται λιγότερο 
γενναιόδωρα από τουσ αρχθγοφσ τουσ τόςο ςτο παιχνίδι τελεςιγράφου όςο και ςτο παιχνίδι του δικτάτορα: 
πρβλ. HAMMAN, LOEWENSTEIN, & WEBER, Self-Interest through Delegation: An Additional Rationale for the 
Principal-Agent Relationship, in 100(4) American Economic Review, 2010, p. 1826 ff. 
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- είηε κηα δνκή δηαθπβέξλεζεο πνπ εκπιέθεη άκεζα ηνπο κεηφρνπο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζεο, εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί πξαγκαηηθά ππνθηλνχληαη απφ κηα αίζζεζε 

αιηξνπηζκνχ, 

- κηα δνκή δηαθπβέξλεζεο πνπ απειεπζεξψλεη πιήξσο ηνπο δηαρεηξηζηέο απφ ηηο 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ησλ κεηφρσλ, έηζη ψζηε λα κελ έρνπλ θαλέλα θίλεηξν λα 

επζπγξακκηζηνχλ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ ηειεπηαίσλ, ή 

- κηα δνκή δηαθπβέξλεζεο πνπ (επίζεο) ρνξεγεί δηθαηψκαηα θαη εμνπζίεο ζε 

δηθαηνχρνπο θνηλσληθήο επηρείξεζεο πνπ δελ είλαη κέηνρνη (ή ζηνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπο), έηζη ψζηε απηνί ίζσο λα σζήζνπλ ηνπο δηαρεηξηζηέο λα επηηχρνπλ ηελ 

θνηλσληθή απνζηνιή ηεο νξγάλσζεο απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. 

Μηα πξαγκαηηθά ζπκκεηνρηθή θαη δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, καδί κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δηαλνκήο θεξδψλ, κπνξεί λα απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ηεο εηδηθήο 

«ηαπηφηεηαο» κηαο νξγάλσζεο ηθαλήο λα πξνζδηνξίζεη εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη ζ’ απηή, 

δίλνληαο έηζη αθνξκή αλάδπζεο ελφο ελάξεηνπ θχθινπ, πνπ, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ε ηαχηηζε απηή κε ηελ νξγάλσζε παξάγεη, ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηή, 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ πην απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ηήξεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ θαη 

ζεζκηθψλ ζηφρσλ, πξνο φθεινο ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ ηεο νξγάλσζεο
90

.

ε αληίζεζε, κηα θνηλσληθή επηρείξεζε κε ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο είλαη έλα είδνο νξγάλσζεο 

ηεο νπνίαο ε ηαπηφηεηα σο θνηλσληθήο επηρείξεζεο είλαη αζζελέζηεξε θαη ζε ζπλερή θίλδπλν 

εάλ ηα φξηα δελ έρνπλ ηεζεί γηα ηνλ έιεγρν απφ έλα κφλν κέινο ή εάλ αθξηβείο θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία θαη ηνλ έιεγρν δελ θαζνξηζηνχλ. Απηή είλαη ε πεξίπησζε, γηα 

παξάδεηγκα, ζην ηηαιηθφ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα αξηζ.155/2006, ην νπνίν νξίδεη φηη κηα 

θνηλσληθή επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλδεζεί, αιιά φρη λα ειέγρεηαη ή λα θαηεπζχλεηαη, απφ κηα 

θεξδνζθνπηθή νληφηεηα (ή δεκφζην θνξέα)
91

. Απηή ε πξνζέγγηζε επηιχεη ην δήηεκα ζρεδφλ

εληειψο, θαζηζηψληαο ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε ηεο εηαηξηθήο κνξθήο κηα πνιχ 

ελδηαθέξνπζα επηινγή, εηδηθά σο δνκή δεπηέξνπ βαζκνχ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο. Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα δηάηαμε γηα ην 

ζθνπφ απηφ είλαη εθείλε ηνπ άξζξνπ 9, παξάγξαθνο 1, ηνπ ινβεληθνχ Νφκνπ αξηζ. 20/2011 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ 

θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ λα ηδξχνπλ θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, νξίδνληαο φηη απηφ κπνξνχλ 

λα ην πξάμνπλ κφλν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο απνιπκέλνπο 

90
Καταλιγουμε ςε αυτό το ςυμπζραςμα, του οποίου τα βαςικά επιχειριματα δεν μποροφν να αναπτυχκοφν 

εδϊ, από μια ευρεία βιβλιογραφία, που περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, το AKERLOF & KRANTON, Identity and 
the Economics of Organizations, in 19 Journal of Economic Perspectives, 2005, p. 9 ff., RODRIGUES, Entity and 
Identity, in 60 Emory Law Journal, 2011, p. 1257 ff., DAVIS, Identity, in Bruni & Zamagni (eds.), Handbook on the 
Economics of Reciprocity and Social Enterprise, Cheltenham- Northampton, 2013, p. 201 ff. Ριο ςυγκεκριμζνα, 
θ ταυτότθτα τθσ οντότθτασ δεν είναι πικανό να παρακινιςει μόνο τουσ εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ, αλλά 
και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ, όπωσ τουσ προμθκευτζσ, τουσ δανειςτζσ και τουσ καταναλωτζσ, κακϊσ και τουσ 
δωρθτζσ και τουσ εκελοντζσ τθσ. 
91

Ρρβλ. άρκρο 4, παρ. 3, Νομοκετικό Διάταγμα αρικ. 155/2006, κακϊσ και το άρκρο 8, παρ. 2, του ίδιου 

Διατάγματοσ. 
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εξγαδνκέλνπο (θαη ξεηψο νξίδεη φηη δελ κπνξνχλ λα ην πξάμνπλ απηφ πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαβηβαζηεί ζηελ θνηλσληθή επηρείξεζε ε επηρείξεζε ή ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία)
92

.

Τπάξρεη ν θίλδπλνο φηη - αλ ε ρξήζε ηεο εηαηξηθήο κνξθήο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο δελ 

ξπζκηζζεί πξνζεθηηθά κέζσ ησλ νξίσλ ζρεηηθά κε ην πνηνο κπνξεί λα θαηέρεη ή / θαη λα 

ειέγρεη ην θεθάιαην - ε θνηλσληθή επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο (δειαδή, θαζαξά γηα πξνβνιή). Αλ απηή 

είλαη ε πεξίπησζε, ε απηνλνκία ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο απφ ηνλ θεξδνζθνπηθφ 

θαπηηαιηζηηθφ ηνκέα, ζα ηξσζεί ζνβαξά. 

4.3 Η νπδεηεξφηεηα ησλ λνκηθψλ κνξθψλ γηα ηελ απφδνζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ 

θνηλσληθή επηρείξεζε 

Ξεθηλψληαο κε κηα κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ δχν Ιηαινχο λνκηθνχο κειεηεηέο
93

, ζην δηεζλέο

πιαίζην γηα ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο λνκηθέο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, ηξία 

κνληέια λνκνζεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε φιν θαη ζπρλφηεξα παξνπζηάδνληαη θαη 

δηαθξίλνληαη: ην ζπλεηαηξηζηηθφ κνληέιν, ην κνληέιν ηεο εηαηξείαο θαη έλα κνληέιν 

ζηεξηδφκελν ζηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο ησλ λνκηθψλ κνξθψλ. χκθσλα κε απηφ ην 

ηειεπηαίν κνληέιν, ε απφθηεζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο δελ 

εμαξηάηαη απφ ηελ απφθηεζε απφ ηελ νξγάλσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο λνκηθήο κνξθήο, 

δεδνκέλνπ φηη φιεο νη λνκηθέο κνξθέο είλαη, θαη' αξρήλ, ζπκβαηέο κε ηνλ ραξαθηήξα (status) 

ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, φρη κφλν νη λνκηθέο κνξθέο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

θαη ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη εθείλεο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηνπ ηδξχκαηνο, κεηαμχ άιισλ, κπνξεί 

(αλάινγα κε ην λνκηθφ ζχζηεκα) λα επηιέγνληαη απφ κηα νξγάλσζε πνπ επηζπκεί λα 

αλαγλσξηζηεί σο κηα θνηλσληθή επηρείξεζε. 

Απηφ ην ηξίην κνληέιν λνκνζεζίαο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε πεξηιακβάλεη θαη επηηξέπεη, 

ζπλεπψο, δηάθνξεο λνκηθέο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ηελ 

χπαξμε πνιιψλ κνληέισλ ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, σο λνκηθέο 

κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ νξγάλσζε. 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν λνκνζεζίαο, σο εθ ηνχηνπ, κηα θνηλσληθή επηρείξεζε κπνξεί λα 

ηδξπζεί κε νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή: σο ζσκαηείν, ίδξπκα, αζηηθή εηαηξεία, εηαηξεία ή 

ζπλεηαηξηζκφ. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θάπνηεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ, αλεμάξηεηα απφ ηε 

λνκηθή κνξθή πνπ επηιέγεηαη, κηα θνηλσληθή επηρείξεζε πξέπεη λα πιεξνί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο δηαλνκήο θεξδψλ (ε νπνία, σο εθ ηνχηνπ, ηζρχεη θαη 

γηα κηα θνηλσληθή επηρείξεζε κε ηε κνξθή κηαο εηαηξείαο, είηε αλψλπκε ή πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο). Απηφ είλαη ην κνληέιν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ηηαιηθφ λφκν ηνπ 2006 γηα ηελ 

θνηλσληθή επηρείξεζε. Δίλαη, επίζεο, ην κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη ζην Φηλιαλδηθφ λφκν ηνπ 

2003 γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε (ν νπνίνο, σζηφζν, πεξηνξίδεηαη ζε WISEs, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε). 

92
 Εξάλλου, αξίηει να αναφερκεί ότι θ δεφτερθ παράγραφοσ του ιδίου άρκρου αυτοφ του νόμου τθσ Σλοβενίασ 

ορίηει ότι μια οντότθτα μπορεί να μθν αποκτιςει το κακεςτϊσ τθσ κοινωνικισ επιχείρθςθσ εάν υπόκειται ςτθν 
κυρίαρχθ επιρροι μιασ ι περιςςοτζρων κερδοςκοπικϊν εταιρειϊν. 
93
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Απηφ ην κνληέιν λνκνζεζίαο είλαη, σο εθ ηνχηνπ, επξχηεξν, θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν ην 

ζπλεηαηξηζηηθφ κνληέιν φζν θαη ην κνληέιν ηεο εηαηξείαο. Η θαηλνηνκία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηηο 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο κε ηηο κνξθέο ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ – κε ηηο νπνίεο, 

φκσο, ην παξφλ άξζξν δελ ζα αζρνιεζεί, έρνληαο αλαιάβεη ηνλ πεξηνξηζκέλν ζθνπφ ηεο 

ζχγθξηζεο ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν έρεη ζεσξεζεί σο ην πιένλ θαηάιιειν γηα 

ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, κε ην εηαηξηθφ κνληέιν, ην νπνίν, αληίζεηα, είλαη ην πιένλ 

πξνβιεκαηηθφ. Φπζηθά, ελψ απηφ ην κνληέιν λνκνζεζίαο επηηξέπεη νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο λα ιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, είηε ζπλεηαηξηζηηθή ή εηαηξηθή κνξθή, εθηίζεηαη 

ζηηο ίδηεο αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζηηγκήο ζε ζρέζε κε απηά ηα δχν κνληέια 

νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. 

5. ςμπεπάζμαηα

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, έλα Δπξσπατθφ θαηαζηαηηθφ γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρείξεζε έρεη πξνβιεθζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν σο έλα 

πξφζζεην κέζν πξνζηαζίαο, πξνψζεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

εζληθφ θαη ππεξεζληθφ πιαίζην. Ωζηφζν, πέξα απφ ηελ πξαγκαηηθή ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ 

απηνχ - ην νπνίν, κάιηζηα, απηή ηε ζηηγκή, θαίλεηαη λα είλαη κάιινλ απίζαλν, ηδηαίηεξα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφζθαηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ γηα ην Καηαζηαηηθφ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ιδξχκαηνο – κε ηη κηα πηζαλή Δπξσπατθή θνηλσληθή επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα 

κνηάδεη είλαη κηα πνιχ δχζθνιε εξψηεζε γηα λα απαληεζεί. Η ηειηθή κνξθή είλαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιν λα πξνβιεθζεί δεδνκέλεο ηεο ζρεηηθήο πνηθηινκνξθίαο ησλ πξνζεγγίζεσλ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηνλ νιηθφ ή κεξηθφ πεξηνξηζκφ ζηε δηαλνκή 

θεξδψλ – θαη αθφκε πεξηζζφηεξν, κε ηηο λνκηθέο κνξθέο θνηλσληθήο επηρείξεζεο (θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ηε δνκή ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο). 

Αλ θάπνηνο ζπκκεξίδεηαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα κηα αθαηάιιειε θαη αλεπηζχκεηε 

πξνζπάζεηα απφ ηνλ θεξδνζθνπηθφ θαπηηαιηζηηθφ ηνκέα λα «θαηαθηήζεη» ηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, θαη αλ ε θνηλσληθή επηρείξεζε κε ηε κνξθή εηαηξείαο (φρη 

δεκνθξαηηθή, ειεγρφκελε απφ έλα άηνκν ή κεηξηθή θεξδνζθνπηθή νληφηεηα, θαη ππφθεηηαη 

ζηνλ πεξηνξηζκφ κε δηαλνκήο θεξδψλ, ηειηθά ππνθεξηή) ζεσξείηαη φηη είλαη ε πην πξνεγκέλε 

θαη ιεπηή κνξθή εθδήισζεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ηφηε κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη 

ην ζπλεηαηξηζηηθφ κνληέιν είλαη ην πην ελδεδεηγκέλν κνληέιν ξχζκηζεο ηεο θνηλσληθήο 

επηρείξεζεο. Σν κνληέιν ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο θνηλσληθήο επηρείξεζεο είλαη ε απάληεζε ζε 

φζνπο αξλνχληαη φηη ν πεξηνξηζκφο ηεο κε δηαλνκήο θεξδψλ κπνξεί κφλνο ηνπ λα είλαη 

αξθεηφο γηα λα πξνηηκψληαη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο απφ θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο
94
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Πξάγκαηη, ην κνληέιν απηφ πξνζζέηεη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή θεξδψλ, θαη ζα ήηαλ δχζθνιν λα αξλεζεί θαλείο φηη απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθπβέξλεζεο ζεκαηνδνηνχλ ηε δηαθνξά, δεδνκέλνπ φηη εηζάγνπλ 

ζπκκεηνρηθά θαη δεκνθξαηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηεμαγσγή κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, ε 

νπνία είλαη ζαθψο ζπλεπήο κε ηνπο αιηξνπηζηηθνχο θαη δεκφζηνπ νθέινπο ζηφρνπο πνπ 

ππνδειψλεη κηα θνηλσληθή επηρείξεζε. Απηφ ην κνληέιν είλαη επίζεο ζίγνπξα ζπκβαηφ κε ηηο 

ηππηθέο αξρέο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο επξσπατθνχο εζληθνχο 

λφκνπο γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία, ελψ ε θαηάηαμε ηνπ κνληέινπ εηαηξείαο σο εθ ηνχηνπ 

είλαη ακθίβνιε, ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαζαξή κνξθή ηνπ (φπνπ ην θεθάιαην δξα σο αηηία θαη 

κέηξν ζπκκεηνρήο ηνπ κεηφρνπ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ζηελ θαηαλνκή 

94
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ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηαηξεία, ζην βαζκφ πνπ δηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

κεηφρσλ), δελ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 

ε έλα πξφζθαην βηβιίν κε ηίηιν Καιιηεξγψληαο πλείδεζε (Cultivating Conscience), ν 

θαζεγεηήο Lynn Stout, εθαξκφδνληαο ζηε λνκηθή ζθέςε θάπνηα επξήκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκπεξηθνξάο, ζπδεηά γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θαινί λφκνη κπνξνχλ λα θάλνπλ 

ηνλ άλζξσπν θαιχηεξν
95
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Καηά ηε γλψκε καο, έλαο λφκνο γηα ηελ θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ είλαη «θαιφο», κε ηελ 

έλλνηα απηή, είλαη απηφο πνπ δηακνξθψλεη θαη απαηηεί κηα θνηλσληθή επηρείξεζε λα είλαη 

ηφζν απφ θνηλνχ φζν θαη δεκνθξαηηθά ειεγρφκελε απφ έλα ζχλνιν κειψλ, ζπκκεηέρνπλ ηα 

παξφληα κέιε θαη είλαη αλνηρηή ζε λέα κέιε, απφ ηελ πιεπξά ηεο νξηδφληηαο 

επηθνπξηθφηεηαο. Η δνκή απηή, εμάιινπ, ζα νξίζεη απηφ ην είδνο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο 

(γηα λα ζπλδέζεη απηή ηελ ζπδήηεζε κε έλα άιιν ζέκα πνιχ ζηε κφδα απηέο ηηο κέξεο), σο ε 

πιένλ θαηάιιειε λνκηθή κνξθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ «θνηλψλ». Απφ πεξηζζφηεξα «θνηλά», 

ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλεηαηξηζηηθή 

κνξθή, ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα κηα πξαγκαηηθά θαιχηεξε θνηλσλία, πνπ δελ θπξηαξρείηαη 

απφ ηε ινγηθή ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά κε βάζε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ 

αμηνπξέπεηά ηνπο
96

.
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