ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Υ.Α.
61621/Δ5.2643/30-12205/Α΄/31.10.2016)
2016 (ΦΕΚ 56/Β΄/18-1-2017)
άρθρο 2

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
"Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική
μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της
δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον
"Συλλογική ωφέλεια": η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς
εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
«Κοινωνική ωφέλεια» ορίζεται (άρθρο 2 του ν. 4430/2016, ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-2016) η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών
τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με:
(η οποία ορίζεται ως η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην

αξιοποίηση της «κοινωνικής καινοτομίας»

μέσα από δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης»

ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, τη συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση
προσφοράς και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη
συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό).
(οι οποίες ορίζονται ως οι οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την
αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων,
προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική
συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών).Ενδεικτικές δραστηριότητες
βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31-102016).
(οι οποίες ορίζονται ως οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες σε όλους, προάγουν την ποιότητα ζωής και
παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και

ή παροχής «κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος»

χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική στέγαση, την κοινωνική
σίτιση, την παιδική φροντίδα, τη μακροχρόνια φροντίδα και τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής, χωρίς,

ή «κοινωνικής ένταξης»

ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.)
(η οποία ορίζεται ως η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και
οικονομική ζωή ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες και τις ειδικές ομάδες):
«Ευάλωτες ομάδες»: οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και
οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές
ανήκουν:
α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή),
β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα,
γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.

«Ειδικές ομάδες»: οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς
την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές
ανήκουν:
α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας,
β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων,
γ) οι άστεγοι,
δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας,
ε) οι οικονομικοί μετανάστες,
στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου,
ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες,
θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών.

Κοινωνικός Αντίκτυπος
Ως "κοινωνικός αντίκτυπος" ορίζεται η παραγόμενη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια που κομίζει η δραστηριότητα του Φορέα
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο στις τοπικές
κοινωνίες.

παρ. 9 του άρθρου 2

παρ. 10 του άρθρου 2

Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου
Ως "Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου" ορίζεται το μοντέλο παρακολούθησης του κοινωνικού αντικτύπου, που ο κάθε Φορέας
δύναται να συμπληρώνει με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του και την ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων του. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα τεχνικά ζητήνατα και οι
λεπτομέρεις εφαρμογής του.

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

άρθρο 3

παρ. 5 του άρθρου 1

άρθρα 14 έως και 23

άρθρα 3 έως και 16

«Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» είναι:
Α. Οι Κοιν.Σ.Επ. του άρθρου 14 του ν. 4430/2016
Β. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. του άρθρου 12 του Ν.2716/1999, του Ν. 1667/1986, του άρθρου 12 του Ν.3842/2010 και του ν 4430/2016

Εγγράφονται στο ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)
Εγγράφονται στο ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

Γ. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων που συστήνονται με το άρθρο 24 του ν. 4430/2016
Εγγράφονται στο ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)
Δ. Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί
του Ν. 4384/2016, αστικοί συνεταιρισμοί του Ν.1667/1986, αστικές εταιρείες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον σωρευτικά
Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, μεριμνά για την πληροφόρηση και τη
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
συμμετοχή των μελών του και εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων (ένα μέλος μια
ψήφος), στο καταστατικό του προβλέπονται περιορισμοί στη διανομή των κερδών (5% αποθεματικό, έως
35% στους εργαζόμενους εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά
και το υπόλοιπο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής του
δραστηριότητας), εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, αποβλέπει στην ενδυνάμωση
των οικονομικών δραστηριοτήτων του και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω
της οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ και, τέλος, δεν έχει ιδρυθεί και δεν
διοικείται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ά ή β΄ βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας (Ε.Μ.Α.Φ.Κ.Α.Ο.)

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Κοιν.Σ.Επ.)
είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα

Κατηγορίες:
Α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης:
αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων
αγ) Κοι.Σ.Π.Ε. του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, οι οποίοι θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ένταξης
Β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

άρθρο 14

Β. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

άρθρα 24 έως και 34

άρθρα 17 έως και 21

είναι οι Αστικοί Συνεταιρισμοί του Ν. 1667/1986 που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη «συλλογική ωφέλεια», όπως ορίζεται στην παρ. 3
του άρθρ. 2 του ν. 4430/2016, και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Μέλη τους είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα,
τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους

Γ. ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

άρθρα 22 έως και 27

Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί
του Ν. 4384/2016, αστικοί συνεταιρισμοί του Ν.1667/1986, αστικές εταιρείες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον σωρευτικά
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 της 61621/Δ5.2643/30-12-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 56/Β΄/18-1-2017).

ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

άρθρο 4

παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1

είναι η βάση δεδομένων που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας. Όπου στο Ν. 1667/1986 (Α’ 196) αναφέρεται καταχώριση στο «Μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου» ή
«στο Μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1» θεωρείται το συγκεκριμένο μητρώο (άρθρο 4 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-2016)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [61621/Δ5. 2643/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ
56/Β΄/18-1-2017)]:
Α). ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Μ.Κ.Ε.):
[εγγράφονται:
i) υποχρεωτικά, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρησεις (εφεξής «Κοιν.Σ.Επ.») και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων (εφεξής «Συν.Εργ.»),
οι οποίες συστήνονται με βάση τον ν. 4430/ 2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και οι Κοι.Σ.Π.Ε.
του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 99/Α/17.5.1999) και
ii) προαιρετικά, σύμφωνα με το αρ.35 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), οι Κοιν.Σ.Επ. που συστάθηκαν με
το ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011)]

α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
β) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων
γ) Κοι.Σ.Π.Ε.
δ) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας
ε) Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
Β) ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ε.Μ.Α.Φ.Κ.Α.Ο.):

[στο
οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά τα ειδικά κριτήρια που περιγράφονται
στο άρθρο 3, παρ.1 περίπτωση δ’ του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016)]

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του ν. 4384/2016
β) Αστικοί Συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986
γ) Αστικές εταιρίες των αρ. 741 Α.Κ.
δ) Λοιπές νομικές μορφές

παρ. 5 του άρθρου 1
παρ. 5 του άρθρου 1 και παρ.
1 του άρθρου 3

