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Υ.Ε.Ε.Β.: 8.1.12.14.2 
 

 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Κανονισμοί με τίτλο: 
«Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2022» 

 
Με τον περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμο του 2020 θεσπίστηκε το πλαίσιο  
για την εγγραφή κοινωνικών επιχειρήσεων στο σχετικό Μητρώο εφόσον 
πληρούν τις καθορισμένες στο Νόμο προϋποθέσεις.  
 
2. Αρμόδια αρχή ορίστηκε ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, 
ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του περί 
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και ασκεί ως Έφορος Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν 
από τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου.  
 
3. Σκοπός των προτεινόμενων Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2022», είναι η ρύθμιση θεμάτων κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 22 του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου του 2020. 
 
4. Συγκεκριμένα με τους προτεινόμενους Κανονισμούς ρυθμίζονται θέματα 
που αφορούν στα εξής :  

 Έσοδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων, 

 Μείωση κεφαλαίου, 

 Διοίκηση κοινωνικής επιχείρησης,  

 Σκοποί κοινωνικών επιχειρήσεων,  

 Ιεραρχική Προσφυγή,  

 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και Ετήσια έκθεση,  

 Υποχρεωτική εκκαθάριση ή διαγραφή από το Μητρώο,  

 Καταστατικό ή ειδικοί κανονισμοί κοινωνικής επιχείρησης,  

 Απαλλαγές και χορηγίες,  

 Εξέταση παραπόνων εναντίον κοινωνικών επιχειρήσεων, 

 Οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές κλπ από την αρμόδια αρχή και 

υποβολή στοιχείων/επιτόπιοι έλεγχοι,  

 Εφαρμογή από τις κοινωνικές επιχειρήσεις των νόμων ίδρυσής τους, 

 Ανάθεση εργασιών (outsourcing), 

 Συνεχείς υποχρεώσεις,  

 Πραγματικοί δικαιούχοι (ultimate beneficiary owners),  

 Συνεργασία αρμόδιας αρχής με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες 

 

5. Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
Κανονισμοί του 2022», (Παράρτημα 1), έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από τη 
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 
 
6. Το συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αντίκτυπου για τους 
προτεινόμενους Κανονισμούς, επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2. 
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7. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 
18 Μαΐου 2022 (Προσχέδιο Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου επισυνάπτεται 
ως Παράρτημα 3): 
  
(α) Aσκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από άρθρο 22 του περί 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου του 2020, αποφάσισε να εγκρίνει τους Περί 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμούς του 2022, αντίγραφο των οποίων 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 της παρούσας Έκθεσης,  
 
(β) Εξουσιοδότησε την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να 
καταθέσει τους πιο πάνω Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
έγκριση, 
 
(γ) Εξουσιοδότησε την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να  
επιφέρει στους εν λόγω Κανονισμούς οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει 
σκόπιμες, κατά το στάδιο της επεξεργασίας και συζήτησης τους στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, προ της ψήφισης τους, εφόσον δεν αλλάζει η φιλοσοφία τους, 
άνευ επαναφοράς του θέματος στο Συμβούλιο.  

 
8. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος αναπληροί 
την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με την παρούσα 
Εισηγητική Έκθεση καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως εγκρίνει τους 
Κανονισμούς με τίτλο «Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 
2022» που επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Έκθεσης. 
 
 
 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
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