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 Σχόλια της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ σχετικά με το Νομοσχέδιο  

«Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων»  

(Οκτώβριος 2014) 

 

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ συνέχισε όλο αυτό το διάστημα την αγαστή συνεργασία της με το Υπουργείο Εσωτερικών  

αναφορικά με την τροποποίηση του Νομοσχεδίου περί Σωματείων και Ιδρυμάτων. Μεταξύ άλλων, η Ομάδα 

Πρωτοβουλίας ΜΚΟ είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο και διοικητικούς λειτουργούς του 

Υπουργείου Εσωτερικών, υπεύθυνους για το Νομοσχέδιο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων στις αρχές Οκτωβρίου, όπου 

και συζητήθηκε εκτενώς η τελευταία μορφή του νομοσχεδίου.  

  

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ θα ήθελε να εκφράσει την ικανοποίησή της για τις αλλαγές στις οποίες το Υπουργείο 

Εσωτερικών έχει προβεί στο νομοσχέδιο. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας αντιλαμβάνεται πως τα σημεία τα οποία 

συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Υπουργό Εσωτερικών και στα οποία συναποφασίσθηκαν 

αλλαγές ,θα τύχουν όντως αλλαγής.  

 

H Ομάδα Πρωτοβουλίας θα ήθελε όμως να επιμείνει σε δύο ακόμη σημεία, τα οποία θεωρεί πως χρήζουν περαιτέρω 

βελτίωσης, έτσι ώστε να συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα. 

 

1) Άρθρο 11(1)(β) 

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ επιμένει πως η η γνωστοποίηση των μελών των σωματείων και των διαγραμμένων 

μελών των σωματείων, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αποτελεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η 

γνωστοποίηση μελών με τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας, παραβιάζει τόσο το εσωτερικό δίκαιο όσο  και το 

Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί του Δικαιώματος Σεβασμού της Ιδιωτικής και 

Οικογενειακής ζωής, της οποίας η Κύπρος είναι συμβαλλόμενο μέρος. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ θεωρεί πως στα 

πλαίσια του νόμου, η υποχρέωση θα πρέπει να περιορίζεται στη γνωστοποίηση του αριθμού μελών ενός Σωματείου, 

αριθμός ο οποίος το πιθανότερο είναι πως  θα αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ δέχεται 

όμως ότι σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμες υποψίες για αναληθή στοιχεία, θα πρέπει να γίνει έλεγχος, αλλά  

αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται στις εγκαταστάσεις του Σωματείου όπου και διατηρείται η βάση δεδομένων των 

μελών.  

 

2) Άρθρο 25(γ)(iii) 

Η δεύτερη διαφωνία της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ αφορά το άρθρο 25(γ)(iii). Παρότι το Υπουργείο Εσωτερικών 

εξήγησε πως η διαγραφή από το Μητρώο είναι δυνητική, προβληματίζει το γεγονός πως δεν δίνεται κάποιο χρονικό 

περιθώριο για «συμμόρφωση» του Σωματείου λόγω αδράνειας. Παρότι η διαγραφή είναι δυνητική, δεν παύει να είναι 

αυτεπάγγελτη κατά την απόφαση του Εφόρου, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε προειδοποίηση προς συμμόρφωση. Η 

Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ θεωρεί πως καλό θα ήταν πριν την αυτεπάγγελτη διαγραφή να δίνεται ένα περιθώριο 6 
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μηνών στο Σωματείο να κατατέθει τα ανάλογα δικαιολογητικά, πριν γίνει η αυτεπάγγελτη (έστω και δυνητικά) 

διαγραφή του Σωματείου από το ανάλογο μητρώο. 

 

Οι ανωτέρω αποτελούν τόσο πραγματικές όσο και νομικές ανησυχίες της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ. Παρά τις πιο 

πάνω ανησυχίες για το Νομοσχέδιο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων, η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ θα ήθελα για ακόμα 

μια φορά να ευχαριστήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για την ευκαιρία που μας έδωσε να εκφράσουμε τη γνώμη μας 

σχετικά με το Νομοσχέδιο καθώς και για την όλη συνεργασία μαζί του. 
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