
WEBINAR 3  
 

υνεδρία “deep-dive” 

Δευτζρα 25/05, 18:00-20:00 



Οριςμόσ και Νομικζσ Μορφζσ  



Οριςμόσ ΚΑΛΟ 

“Θ ΚΑΛΟ αποτελεί τθ ςφνκεςθ ανάμεςα ςτισ 
οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςουν οι 

επιχειριςεισ τθσ κοινωνικήσ οικονομίασ και τισ 
πρακτικζσ που αναπτφςςουν οι πρωτοβουλίεσ τθσ 

αλληλζγγυασ οικονομίασ” 



Οριςμόσ ΚΑΛΟ 

Κοινωνική Οικονομία   
 
 
• Προτεραιότθτα ςτθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των μελϊν τουσ, κακϊσ και τθσ ευρφτερθσ     

κοινότθτασ, και όχι ςτο κζρδοσ 
 
 
• Αυτόνομθ διοίκθςθ 
 
 
• Δθμοκρατικι διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων με βάςθ τθν αρχι «ζνα μζλοσ-μία ψιφοσ» 

ανεξάρτθτα από τθ ςυνειςφορά του κάκε μζλουσ ςτο κεφάλαιο 
 
 
• Κατά τθ διανομι των κερδϊν, προβάδιςμα ζχουν τα μζλθ και οι εργαηόμενοι/εσ ζναντι του 

κεφαλαίου 



Οριςμόσ ΚΑΛΟ 

Αλληλζγγυα Οικονομία   
 
 
• υλλογικζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται από τουσ πολίτεσ 
 
 
• Πόροι και από τισ πολιτικζσ αναδιανομισ του κράτουσ και από τισ ςχζςεισ αμοιβαιότθτασ που 

υπάρχουν μζςα ςτθν κοινότθτα αναφοράσ 
 
 
• Ευρφτερθ κοινωνικι ωφζλεια και όχι μόνο ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων των μελϊν 

ενόσ εγχειριματοσ 
 
 
• Πολιτικι ςτόχευςθ με τθν ζννοια ότι επιχειρεί να μεταςχθματίςει τθν υπάρχουςα κοινωνικο- 

οικονομικι οργάνωςθ 



Νομοθεςία ΚΑΛΟ 

Κοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ 
Επιχειριςεισ, Ν. 4019/2011 

• Νζο είδοσ επιχείρθςθσ: Κοινωνικι υνεταιριςτικι 
Επιχείρθςθ (ΚΟΙΝΕΠ) 

Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα 
Οικονομία και ανάπτυξθ των 
φορζων τθσ, Ν.4430/2016 
 

• Μθ κερδοςκοπικοί φορείσ και επιχειριςεισ  

• Δθμοκρατικό ςφςτθμα λιψθσ αποφάςεων  

• υλλογικόσ και κοινωνικόσ αντίκτυποσ 

• Κάλυψθ κοινωνικϊν αναγκϊν 

• Εναλλακτικι λφςθ ςτθν αγορά  

 

• Νζοσ τφποσ επιχείρθςθσ: υνεταιριςμόσ 
Εργαηομζνων  
 

• υγκεκριμζνα κριτιρια για τον κακοριςμό των 
Φορζων ΚΑΛΟ 



Φορείσ ΚΑΛΟ 

Νομικζσ μορφζσ  
 
Αυτοδίκαια 
• Κοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ (ΚΟΙΝΕΠ)  
• Κοινωνικοί υνεταιριςμοί Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΚΟΙΠΕ)  
• οι υνεταιριςμοί Εργαηομζνων (ΤΝΕΡΓ)  
 
 
Τπό προχποθζςεισ 
• Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί  
• ωματεία (φλλογοι) 
• Αςτικζσ Μθ Κερδοςκοπικζσ Επιχειριςεισ (AMKE)  
• Αςτικοί ςυνεταιριςμοί  
• Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ (ΕΚΟΙΝ)  



Φορείσ ΚΑΛΟ 

Προχποθζςεισ (Ν. 4430/2016) 
 
 
• Να εξειδικεφει ωσ καταςτατικό ςκοπό τθν ςυλλογική και κοινωνική ωφζλεια. 
 
 
• Κάκε μζλοσ του να διακζτει τουλάχιςτον μία υποχρεωτικι ςυνεταιριςτική μερίδα. 
 
 
• Όλα τα μζλθ του να ζχουν δικαίωμα μιασ ψιφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

ςυνεταιριςτικϊν μερίδων που κατζχουν. 
 
 
• Όλα τα μζλθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ να είναι και μζλη τησ επιχείρηςησ. 
 
 
• Να απαγορεφει τθ διανομή των κερδϊν ςτα μζλθ του, εκτόσ αν τα μζλθ είναι και 

εργαηόμενοι ςε αυτό. 



Φορείσ ΚΑΛΟ 

Προχποθζςεισ (Ν. 4430/2016) 
 
υλλογική ωφζλεια 
• Διαμόρφωςθ ιςότιμων ςχζςεων παραγωγισ  
• Δθμιουργία κζςεων ςτακερισ και αξιοπρεποφσ εργαςίασ  
• υμφιλίωςθ προςωπικισ, οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ  

 
 Εςωτερικζσ ςχζςεισ των μελϊν και εςωτερικι λειτουργία του Φορζα ΚΑΛΟ  

 
 

Κοινωνική ωφζλεια 
• Αξιοποίθςθ τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ  
• Δραςτθριότθτεσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ   
• Παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν γενικοφ ςυμφζροντοσ  
• Κοινωνικισ ζνταξθ  

 
 χζςθ μεταξφ Φορζα ΚΑΛΟ και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ  



ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Α!!! 


