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Αθήνα, Απρίλιος 2019 



Κράτος και Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. 

 
 

Κρατικές Δομές  
(Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο) 

 
Πόροι  

(Χρηματοδοτικά προγράμματα) 

Θεσμικό πλαίσιο  
(Ν.4430/2016  

και εφαρμοστικές ΥΑ) 



 Τι θέλει το Κράτος από τους 
Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ? 

… να συστηθούν 

 

Ίδρυση (Κοιν.Σ.Επ. &  Συν. 

Εργαζομένων)  

Εγγραφή (για τους λοιπούς Φορείς) 



Τι …άλλο θέλει το Κράτος από τους 

Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ? 

…να ενημερώνουν 
 

 Για αλλαγές στην ταυτότητα τους,  

 τις δράσεις τους, τον σκοπό τους 

π.χ. αλλαγές στο Καταστατικό ή στο Όργανο 
διοίκησης. 



Εεεε…τι άλλο θέλει πια το Κράτος 

από τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ? 

 …να «τα λένε» τακτικά 

 

 Ετήσιο Πιστοποιητικό Μέλους 

 Απολογισμός-Προγραμματισμός 



Και γιατί το Κράτος τα θέλει όλα αυτά; 

 2 καλοί λόγοι:  

 Για να χρησιμοποιηθούν τα 
ευεργετήματα του θεσμικού πλαισίου 
(π.χ απαλλαγή από τέλος επιτηδευματος) 

 Για να διαθέτει στοιχεία που θα 
βοηθήσουν τον σχεδιασμό 
αποτελεσματικής πολιτικής για την 
Κ.ΑΛ.Ο. 



Διαδικασία ίδρυσης-εγγραφής στο 

Μητρώο 

 Τι χρειάζεται για να δημιουργήσω έναν 
Φορέα Κ.ΑΛ.Ο;; 

Τι λέμε εμείς:   

«χαρτιά»  
 Καταστατικό 
 Υπεύθυνες δηλώσεις για μη συμμετοχή σε 

άλλον Φορέα 
 …κ.λ.π., κ.λ.π. (βλέπε ΥΑ 

61621/Δ5.2643/2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017) 



Διαδικασία ίδρυσης-εγγραφής στο 

Μητρώο 

 Τι χρειάζεται για να δημιουργήσω 
έναν Φορέα Κ.ΑΛ.Ο;; 

Τι θα πρέπει να λέτε εσείς:  

 Κοινωνική ή/και συλλογική ωφέλεια 
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ) 

 Ομάδα (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ) 

 Ιδέα/Σχέδιο (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) 



Διαδικασία ίδρυσης-εγγραφής στο 

Μητρώο 

 Καταστατικό 



Ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Μητρώου  

kalo.yeka.gr 

https://kalo.yeka.gr/(S(mx11pzkrx0rn3ik5rsjpd0og))/login.aspx?ReturnUrl=%2f


Πρόσθετα στοιχεία εγγραφής 

 Μόνο για Κοιν.Σ.Επ και 
Συν.Εργαζομένων 

 Δηλώνεται το ΑΦΜ, το Όργανο 
Διοίκησης και ο πρώτος Ετήσιος 
Προγραμματισμός της Επιχείρησης 

 



Τροποποιήσεις στοιχείων 

 Καταστατικού (π.χ επωνυμία, έδρα, 
σκοπός, συνεταιριστική μερίδα κ.α.) 

 Οργάνου Διοίκησης (εκλογές, 
ανασυγκρότηση ΔΣ) 

 Λοιπές αλλαγές (π.χ στοιχεία 
επικοινωνίας) 

 



Απολογισμός-Προγραμματισμός 

Ετήσιο Πιστοποιητικό 
Μέλους του Μητρώου  

   (Τμήμα V Παρακολούθησης και 
Ελέγχου) 

 



Περισσότερα για διαδικασίες, 
δικαιολογητικά κ.α. 

•Στον Σύντομο Οδηγό 
για την σύσταση και 
λειτουργία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 
και Συν.Εργαζομένων 
 
•kalo.gov.gr 
 
•kalo.yeka.gr 

kalo.gov.gr
kalo.yeka.gr


Μέχρι τώρα (5/4/2019) 

 Έχουν εγγραφεί 
1411 Φορείς 
(ενεργοί 1304) 

 Έχουν 
απαντηθεί 3122 
αιτήσεις (σε 
σύνολο 3232) 
για εγγραφή, 
τροποποίηση, 
διαγραφή 

1339; 

94,90%

72; 5,10%

Μ.Κ.Ε (Κοιν.Σ.Επ, Συν.Εργ., ΚΟΙΣΠΕ) Αλλοι Φορείς



Τμήμα Μητρώου 

 Λειτουργεί από 
αρχές 2012 

 Εντάχθηκε ως 
ένα από τα 5 
Τμήματα στην 
Δ/νση Κ.ΑΛ.Ο 
της Ειδικής 
Γραμματείας 

Προβλέπονται:  
7 θέσεις 

Έχουν καλυφθεί:  
4 θέσεις  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

Στη διάθεσή σας: 

Τμήμα Μητρώου: mitrwokoin@ypakp.gr 

Τηλ.: 2103256570-573, 476,147 

•Ν.ΖΕΡΒΟΥ 

•Ι.ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ 

•ΕΥΣ.ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ 

•Π.ΡΑΣΣΙΑ 

•Ν.ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) 

mailto:mitrwokoin@ypakp.gr

