
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 2.2250/οικ. 4.105 (ΦΕΚ Β΄221/09/02/2012) 

Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Νόμου 
4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
και λοιπές διατάξεις». 

Άρθρο 4 

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης 

1. Για την ένταξη μιας Κοινωνίας Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην κατηγορία 
Ένταξης, βασικό ειδικό κριτήριο είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, όπως 
αυτές ορίζονται στο πεδίο α) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 4019/11. 
Προϋπόθεση για την πλήρωση του κριτηρίου (στο εξής κριτήριο απασχόλησης) είναι 
τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων να ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. 

Στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού ανήκουν τα άτομα με αναπηρίες (σωματικές, 
ψυχικές, νοητικές, αισθητηριακές), άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες, 
οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. 

2. Η υποψήφια Κοινωνία Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων πρέπει, παράλληλα με την 
αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, να υποβάλει δεσμευτική δήλωση τήρησης του 
κριτηρίου απασχόλησης. Σε διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού της Κοινωνίας Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων στο Ειρηνοδικείο, πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του Μητρώου τα 
κάτωθι στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τήρηση της συγκεκριμένης δέσμευσης, 
άλλως διαγράφεται από το Μητρώο: 

α) αντίγραφο του Πίνακα Προσωπικού που έχει καταθέσει στο Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας και 

β) ανάλογα με την Ευάλωτη Ομάδα Πληθυσμού, στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι, 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

αα) Άτομα με αναπηρίες: απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή απόφαση των 
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό και το 
είδος της αναπηρίας του εργαζομένου. […] 

Άρθρο 5 

Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής 
Φροντίδας 

1. Για την εγγραφή της Κοινωνίας Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην κατηγορία 
Κοινωνικής Φροντίδας, απαιτείται να έχει ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την 
παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού - προνοιακού χαρακτήρα, 
οι οποίες θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, 
τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. 

2. Η υποψήφια Κοινωνία Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να 
έχει ως καταστατικό σκοπό την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικού - προνοιακού χαρακτήρα, που θα απευθύνονται στις συγκεκριμένες ομάδες 
πληθυσμού. 


