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ΣΧΟΛΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Ο Περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας Πιστοποίηση Νόμος»  

Άρθρο 4, Έννοια, δραστηριότητες κοινής ωφελείας 

Στο Άρθρο αυτό υπάρχει μία αρκετά αναλυτική αναφορά των δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να 

θεωρηθούν ως κοινής ωφελείας. Επιπρόσθετα, υπάρχει και η πρόνοια η οποία επιτρέπει στο 

Υπουργικό Συμβούλιο να προσθέσει νέες δραστηριότητες.  

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να προστεθούν στον κατάλογο οι πιο κάτω δραστηριότητες, αφού 

είναι σημαντικές τόσο για το κράτος όσο και για τον ελεγκτικό ρόλο των ΜΚΟ 

 -Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

 Καταπολέμηση της διαφθοράς, και 

 Προώθηση και προαγωγή της δημοκρατίας και της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών 

 

Άρθρο 5, Αίτηση Πιστοποίησης ΙΟΚΩ 

Στο άρθρο 5(2)(β)(ιι) γίνεται η χρήση του όρου «επαρκή ανάλυση των σκοπών του ΝΠΙΔ και των 

τρόπων με τους οποίους αυτοί επιτυγχάνονται ή θα επιτευχθούν». Η χρήση της φράσης «επαρκή 

ανάλυση» υπονοεί ότι αν η ανάλυση δεν είναι επαρκής, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στην 

εξέταση της αίτησης.  

Εισηγούμαστε τη διαγραφή της φράσης «επαρκή ανάλυση» για αποφυγή της ανάγκης διευκρινίσεων 

στο μέλλον. 

Το άρθρο 5(2)(β), (v) και (vi) προνοεί  ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία είναι σημαντικοί παράγοντες 

για την εξακρίβωση κατά πόσο θα δοθεί ή όχι το καθεστώς ΙΟΚΩ. Δεν είναι ξεκάθαρος ο σκοπός για 

τον οποίο απαιτούνται αυτές οι πληροφορίες. Αν ο οργανισμός δεν έχει περιουσία (κινητή ή ακίνητη) 

έχει λιγότερες πιθανότητες να του δοθεί το καθεστώς ΙΟΚΩ; 

 

Άρθρο 6, Εξέτασης της Αίτησης 

Το άρθρο 6(2)(γ) παρέχει τη δυνατότητα στον Υπουργό να εκτιμήσει εκ των προτέρων τις 

δραστηριότητες ενός οργανισμού στη διαδικασία  εξακρίβωσης κατά πόσο θα δοθεί ή όχι το καθεστώς 

ΙΟΚΩ.  
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Εισηγούμαστε όπως ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη του, κατά την εν λόγω διαδικασία, μόνο 

πληροφορίες που σχετίζονται με προηγούμενες παραβάσεις της νομοθεσίας ενός οργανισμού αντί να 

αξιολογεί τις προηγούμενες δραστηριότητες του Οργανισμού. Μια τέτοια αξιολόγηση οφείλει να γίνεται 

μετά την πιστοποίηση του Οργανισμού ως ΙΟΚΩ στη βάση των εκθέσεων που υποβάλλονται. 

Στο άρθρο 6(3) κρίνουμε ότι η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την πιστοποίηση ενός 

οργανισμού ως ΙΟΚΩ είναι αρκετά μεγάλη. Εισηγούμαστε η προθεσμία να μειωθεί στις τριάντα (30) 

ημέρες. 

Το άρθρο 6(4) δίνει στον Υπουργό την εξουσία να ζητήσει «τη διενέργεια τροποποιήσεων στο ιδρυτικό 

έγγραφο ή/και το καταστατικό του ΝΠΙΔ». Εισηγούμαστε όπως αυτή η εξουσία περιοριστεί μόνο σε 

συμβουλή προς τον οργανισμό για να διασφαλίζεται ότι τα έγγραφα του περιέχουν τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στο άρθρο 8(1)(δ).  

 

Άρθρο 7, Απόφαση Υπουργού 

Σε σχέση με το εδάφιο (1) στο άρθρο 7 και την προσθήκη με την οποία θα ζητείται η άποψη του 

Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, σημειώνουμε ως θετική την εισαγωγή αυτή. Δεδομένου όμως του 

γεγονότος ότι ο θεσμός του Επιτρόπου δεν έχει δημιουργηθεί με βάση κάποιο νομοθετικό πλαίσιο 

αναφέρουμε την ανησυχία μας ότι δυνατό να υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Είναι σκόπιμο όπως 

ερωτηθεί και η Γενική Εισαγγελία επι τούτου. 

Αναφορικά με το εδάφιο (3) του άρθρου 7, πιστεύουμε ότι είναι πολύ γενικό και υποκειμενικό, χωρίς 

να δίνει κατεύθυνση αναφορικά με το πώς να ενεργήσει ο Υπουργός, για ποιό λόγο να ενεργήσει έτσι 

όπως περιγράφει το εδάφιο. Είναι εισήγηση της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ όπως το εδάφιο 

τροποποιηθεί έτσι ώστε ο Υπουργός «να μπορεί οποτεδήποτε, με γραπτή ειδοποίηση, να επιβάλει σε 

οποιαδήποτε πιστοποίηση που εξέδωσε με βάση το παρόν άρθρο, οποιουσδήποτε νέους όρους ή να 

τροποποιεί ή να ανακαλεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οποιουσδήποτε όρους που επέβαλε, 

όπως ο ίδιος κρίνει σκόπιμο» μόνο για συγκεκριμένους λόγους όπως π.χ. για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, για λόγους παραβίασης του συντάγματος, για λόγους παραβίασης κάποιας άλλης 

νομοθεσίας της Δημοκρατίας. Καλό παράδειγμα είναι το άρθρο 9(1)(α) όπου υπάρχουν αναλυτικά οι 

λόγοι ανάκλησης της πιστοποίησης. Παρόμοια να είναι και εδώ.  

Ως έχει  η συγκεκριμένη πρόνοις δίνει μεγάλη διακριτική ευχέρεια στον Υπουργό να τροποποιεί ή να 

αφαιρεί την ιδιότητα ΙΟΚΩ χωρίς περιορισμούς. Το υφιστάμενο νομοσχέδιο περιέχει ήδη πρόνοιες 

αναφορικά με την εξουσία του Υπουργού να αφαιρεί την ιδιότητα ΙΟΚΩ και τη διαδικασία για αυτό. 

Είναι πολύ σημαντικό ο νόμος να παρέχει νομική βεβαιότητα. 
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Είναι θετική βελτίωση η εισαγωγή του εδαφίου (4) του άρθρου 7, και μέσω αυτού η εισαγωγή του 

θεσμού της ιεραρχικής προσφυγής. Δεν είναι  ξεκάθαρο όμως, όπως είναι διατυπωμένο το εδάφιο (4), 

αν θα γίνεται πρώτα η ιεραρχική προσφυγή και μετά, εάν χρειαστεί θα γίνεται προσφυγή στο Ανώτατο 

Δικαστήριο κατά της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ή αν οι δύο διαδικασίες είναι 

αλληλοαποκλειόμενες. Κρίνεται σκόπιμο όπως διευκρινιστεί. 

 

Άρθρο 8 Προϋποθέσεις πιστοποίησης 

Ο Υπουργός λαμβάνει την απόφαση του βασισμένος σε αριθμό προϋποθέσεων του άρθρου 8. 

Σημειώνουμε ότι υπάρχουν ξεκάθαρα κριτήρια προς τούτου, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν και 

κριτήρια που δημιουργούν αβεβαιότητα σε σχέση με το ποιος μπορεί να λάβει πιστοποίηση ΙΟΚΩ. 

Στη παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, σημειώνουμε και πάλι την λέξη «αφιλοκερδώς» σε 

σχέση και με τα σχόλια σας στην επιστολή με ημερομηνία 18 Μαΐου 2011.  

Όπως σημειώνει και το ECNL, ο Οργανισμός όχι μόνο οφείλει να διενεργεί δραστηριότητες Κοινής 

Ωφελείας, αλλά οφείλει ακόμα να παρέχει «σημαντικά ωφέλει» στο κοινό ή σε συγκεκριμένη ομάδα 

που μειονεκτεί. Αυτό υπονοεί ότι ένας οργανισμός μπορεί να δραστηριοποιείται ως ΙΟΚΩ αλλά να μην 

παρέχει σημαντικά ωφελήματα. Αυτή η πρόνοια παρέχει μεγάλη διακριτική ευχέρεια. Για παράδειγμα, 

ο Υπουργός μπορεί να αποφασίσει ότι η ετοιμασία ανάλυσης για την κατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στη χώρα ή μία υπηρεσία τοπική γειτονιά που καλύπτει είκοσι (20) παιδιά δυνατό να μην 

φέρνει «σημαντικά ωφέλει». 

Στη παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, σημειώνουμε ότι υπάρχει πλεονασμός και 

επανάληψης των στοιχείων που αναλύονται στο νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Νόμος που Ενοποιεί, 

Τροποποιεί και Καταργεί την Υφιστάμενη Νομοθεσία Περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών και που 

προνοεί για άλλα Συναφή Θέματα», όπου υπάρχει ολοκληρωμένη αναφορά ως προς τις 

προϋποθέσεις και στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό κάθε ΝΠΙΔ ανάλογα με τη 

μορφή που επιλέγει να έχει. Αντίστοιχη αναφορά υπάρχει και στον Περί Εταιρειών Νόμο. 

Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι σε αυτό το σημείο είναι πιο δόκιμο όπως γίνει αναφορά στις σχετικές 

νομοθεσίες που αφορούν τα ΝΠΙΔ, ήτοι στον περί Εταιριών Νόμο και στο Νόμο που Ενοποιεί, 

Τροποποιεί και Καταργεί την Υφιστάμενη Νομοθεσία Περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών και που 

προνοεί για άλλα Συναφή Θέματα. 

Άρθρο 8(1)(ε). Συνήθως μία εμπορική δραστηριότητα έχει σκοπό την επίτευξη κέρδους. Αν οι ΜΚΟ 

μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε εμπορική δραστηριότητα, δεν υπάρχει λόγος γιατί να 

περιοριστούν να δραστηριοποιηθούν σε εμπορική δραστηριότητα αν είναι ΙΟΚΩ. Επιπρόσθετα, δεν 
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αναμένουμε ότι οι ΜΚΟ θα δράσουν μόνο σε δραστηριότητες που δεν δρουν άλλοι, έτσι ώστε οι 

δράσης τους να μην θεωρηθεί «αντιανταγωνιστική». Εισηγούμαστε όπως αυτή η πρόνοια διαγραφή. 

Εάν υπάρχει περιορισμός στις οικονομικές δραστηριότητες των ΙΟΚΩ αυτός μπορεί να είναι για 

παράδειγμα να μην ξεπερνά τη δράση του ως κοινής ωφελείας, ή ότι όλα τα έσοδα χρησιμοποιούνται 

για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του οργανισμού. Εισηγούμαστε όπως για να ασκεί 

οικονομική δραστηριότητα ένας ΜΚΟ που είναι και ΙΟΚΩ να υπάρχει σχετική πρόνοια στο 

καταστατικό το Οργανισμού. 

Θα θέλαμε να προτείνουμε το λεκτικό περί οικονομικών δραστηριοτήτων όπως αυτό πρόσφατα 

χρησιμοποιήθηκε για την πρόσκληση προτάσεων στα πλαίσια των EEA and Norway Grants, που 

πιστεύουμε ότι μας καλύπτει χωρίς να είναι υπερ το δέον περιοριστικό ή ασαφές. Στη πρόσκληση 

αναφέρει ότι: 

«NGOs are: non profit, organizations that have not been created nor operate to generate personal 

profit. Although they may have paid staff and may engage in revenue-generating activities they do not 

distribute profits to their members nor to their board. Where revenue-generating activities are 

undertaken, these should not represent the purpose of the NGO but should solely be a means to 

support its mission and values.» 

«Οι ΜΚΟ είναι οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν έχουν δημιουργηθεί ούτε 

λειτουργούν για να παράγουν οικονομικό κέρδος. Παρά το γεγονός ότι αρκετές από αυτές πληρώνουν  

προσωπικό και μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες παράγουν έσοδα, δε 

διανέμουν κέρδη στα μέλη τους, ούτε στο διοικητικό τους συμβούλιο. Όταν αναλαμβάνονται 

δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν έσοδα, αυτές δεν θα πρέπει να αναλαμβάνονται με το σκοπό 

να πράξουν κέρδος, αλλά θα πρέπει να αποτελούν μέσο υποστήριξης του οράματος, της αποστολής 

και των σκοπών της Οργάνωσης.» 

Στις παραγράφους (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, σημειώνουμε ότι στη χώρα μας σήμερα 

τα ΜΚΟ προσφέρουν μία νέα αγορά εργασίας, για νέους επιστήμονες που ασχολούνται τόσο σε 

θέματα διοίκησης έργων όσο και σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης και οι οποίοι συχνά είναι πολύ 

καταρτισμένοι και διαλέγουν μία ΜΚΟ ως επαγγελματική σταδιοδρομία για ιδεολογικούς λόγους. 

Επιπρόσθετα, σημειώνουμε τις νέες απαιτήσεις για κοινωνική επιχειρηματικότητα όπου οι ΜΚΟ με 

ένα σωστό και εκσυγχρονισμένο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. 

Αναφορικά με το εδάφιο (2) του άρθρου 8 σημειώνουμε ότι αφήνει πολλά στη διακριτική ευχέρεια και 

προσωπική κρίση του Υπουργού. Είναι εισήγηση μας όπως στο σημείο αυτό προσδιοριστούν 

συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη από τον Υπουργό για να καταλήξει σε 

απόφαση. Η πρόνοια του άρθρου αποκλείει εκ προοιμίου κάποια άτομα από το να ασχοληθούν με 

δραστηριότητες κοινής ωφελείας. Μία άλλη προσέγγιση είναι όπως τέτοια σύγκρουση συμφερόντων 

ελέγχεται, ανακηρύσσοντας ότι αυτό αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων για να αποφεύγεται. 
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Στο εδάφιο (3) του άρθρου 8, επαναλαμβάνουμε ότι η λέξη «καταλληλότητα» αφήνει ανοικτό το πεδίο 

για υποκειμενική κρίση και ερμηνεία. Το ίδιο και για τη φράση «υγιής και συνετή διαχείριση του». 

Αυτές οι δύο φράσεις αφήνουν μεγάλο πεδίο διακριτικής ευχέρειας και υποκειμενικής κρίσης από τον 

Υπουργό. Εισηγούμαστε όπως επαναληφθεί σε αυτό το σημείο η διάταξη του άρθρου 9(ζ). 

Επιπρόσθετα, η όποια απόφαση οφείλει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.  

 

Άρθρο 9 Συνέπειες Ανάκλησης 

Στο άρθρο αυτό παρατηρούνται διαφορετικοί όροι με βάση τους οποίους ένας ΙΟΚΩ μπορεί να χάσει 

την πιστοποίηση του. Κάποιοι από αυτού είναι ασαφείς, ενώ άλλοι είναι πολύ αυστηροί. Παραθέτουμε 

κάποια παραδείγματα. 

Στο άρθρο 9(1)(α) ο Υπουργός δύναται να ανακαλέσει την πιστοποίηση εάν ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου «[…] παραβιάζει τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, […]». Αυτή είναι μία πολύ 

πλατεία πρόνοια. Τι θα γίνει εάν ένα μέλος του ΔΣ παρκάρει κάπου που απαγορεύεται, ή παραβιάσει 

τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή συλληφθεί να καπνίζει σε χώρο που απαγορεύεται (και άρα 

παραβιάζει οποιαδήποτε νομοθεσία). Αυτή η παραβίαση της νομοθεσίας του ΚΟΚ ή άλλης σημαίνει 

ότι ανακαλείται και ή αφαιρείται η πιστοποίηση ΙΟΚΩ? 

Επιπρόσθετα, στον Περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών Νόμο (νομοσχέδιο) προνοείται ότι 

κάποια πρόσωπα αποχωρούν από τη διοίκηση ενός ΜΚΟ ένα καταδικαστούν για συγκεκριμένα 

αδικήματα. Μια παρόμοια πρόνοια είναι δέον όπως εισαχθεί σε αυτό το σημείο. Επιπρόσθετα, δεν 

αντιλαμβανόμαστε γιατί ο οργανισμός που έχει πιστοποιηθεί ως ΙΟΚΩ να φέρει το βάρος και τις 

συνέπειες παραβιάσεων νομοθεσίας από μέλος του ΔΣ. 

Στο άρθρο 9(1)(ε) προνοεί ότι «υπάρχουν αποδείξεις για κακοδιαχείριση από Διοικητικό Συμβούλιο», 

η πιστοποίηση ΙΟΚΩ μπορεί να ανακληθεί. Παρόμοια είναι τα σχόλια μας όπως στο άρθρο 8(3) πιο 

πάνω. Κρίνουμε ότι η χρήση τέτοιων γενικών όρων οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης ερμηνείας αυτών. Τι 

σημαίνει καλή ή κακή διαχείριση; Έτσι ο οργανισμός θα γνωρίζει και θα εφαρμόζει τις πρόνοιες και 

διατάξεις του Νόμου. Αλλιώς η πρόνοια δέον όπως διαγραφεί. Επιπρόσθετα, η πρόνοια αυτή είναι 

πολύ υποκειμενική ως προς το να αποφασίσει κάποιος τι είναι καλή διοίκηση. Μια τέτοια πρόνοια 

πρέπει μόνο να συνδεθεί με τη τήρηση των διατάξεων του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.  

Ένα ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι εταιρείες έχουν την ίδια υποχρέωση. 

Αναφορικά με την παράγραφο (η) εδάφιο (1) στο άρθρο 9 σημειώνουμε ότι είναι εντελώς απαράδεκτη 

η απαίτηση του νομοθέτη όπως το ΝΠΙΔ που έχει λάβει πιστοποίηση ΙΟΚΩ ζητά την «έγκριση» του 

Υπουργού για να προβεί σε καταστατικές αλλαγές. Αυτό παραπέμπει σε αστυνομοκρατούμενο κράτος 
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και καθεστώτα άλλων εποχών. Είναι απόλυτο δημοκρατικό δικαίωμα κάθε Νομικού Προσώπου όπως 

προβαίνει στις καταστατικές αλλαγές που τα μέλη του επιθυμούν, στη βάση πάντοτε των διατάξεων 

του καταστατικού του Νομικού προσώπου αλλά και της κείμενης νομοθεσίας, (της νομοθεσίας για τα 

Σωματεία, τα Ιδρύματα και τις Εταιρείες). 

Εάν μία τροποποίηση στο καταστατικό είναι αντίθετη με τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί Ιδιωτικών 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, πολύ απλά ο Υπουργός, με βάση και τις πρόνοιες του άρθρου 9(1)(δ) 

έχει την εξουσία να ανακαλέσει την πιστοποίηση που χορήγησε σε αυτό το ΝΠΙΔ. 

Τονίζουμε επίσης ότι στόχος της νομοθεσίας είναι να ενθαρρύνει τη δημιουργία ΙΟΚΩ, ενώ άρθρα σαν 

το 9(1)(η) κάθε άλλο παρά ευνοούν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης των 

οργανώσεων, και παραπέμπουν σε ‘κράτος κηδεμόνα’ που δεν είναι χαρακτηριστικό των μοντέρνων 

κοινωνιών με ενεργή κοινωνία πολιτών.   

Όπως τονίζει και το ECNL η συγκεκριμένη πρόνοια πρέπει να διαγραφεί, αφού υπονοεί ότι 

οποιεσδήποτε αλλαγές στο καταστατικό του Σωματείου πρέπει να λάβουν την έγκριση του Υπουργού. 

Αυτή είναι κάθετη παραβίαση της ανεξαρτησίας του οργανισμού και έρχεται σε αντίθεση με διεθνή 

πρότυπα. 

 

Άρθρο 11, Διοίκηση ΙΟΚΩ 

Το λεκτικό του άρθρου δημιουργεί ασάφειες και πολλαπλές ερμηνείες. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο 

νομοθέτης αυτό που εννοεί είναι ότι η γενική συνέλευση αποτελείται μόνο από τα μέλη του ΝΠΙΔ και 

είναι το ανώτατο όργανο αλλά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται από τη ΓΣ εφόσον 

αυτή βρίσκεται σε ‘απαρτία’ όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του κάθε οργανισμού, πράγμα που 

σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι παρόντα το σύνολο των μελών αλλά αρκετά για απαρτία. 

 

Άρθρο 13, Λογιστικά Βιβλία και Λογαριασμοί 

Στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 εισηγούμαστε όπως μετά τη λέξη «Ελεγκτή» προστεθεί η φράση «μετά 

την έγκριση της γενικής συνέλευσης», κάτι που είναι καταστατική απαίτηση σε όλα τα καταστατικά. 

Μια εισήγηση για να υπάρχει διαφάνεια του Μητρώου ΙΟΚΩ είναι να αναρτώνται οι βασικές 

πληροφορίες για αυτό στο διαδίκτυο. Μια τέτοια πρόνοια υπάρχει και στη Βουλγαρία. Αυτό επιτρέπει 

στο ευρύτερο κοινό την ενημέρωση και πληροφόρηση αν ένα ΜΚΟ είναι ΙΟΚΩ. Είναι πολύ βοηθητικό 

σε περιπτώσεις δωρητών. 
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Το άρθρο 13(3) προνοεί ότι οι λογαριασμοί του ΙΟΚΩ πρέπει να ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή. 

Εισηγούμαστε όπως, διαφοροποιηθεί αυτή η πρόνοια σε σχέση με μικρά και μεγάλα ΙΟΚΩ και το 

κύκλο εργασιών. Σχετικό είναι και το άρθρο 14. Το νομοσχέδιο μπορεί να θέσει το όριο κάτω από το 

οποίο ένας οργανισμός να μην χρειάζεται να χρησιμοποιεί εγκεκριμένο ελεγκτή (κάτι που δυνατό να 

είναι πολύ κοστοβόρο). Θεωρούμε πως το όριο αυτό δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο των 15,000 

ευρώ. Διευκρινίζουμε το ποσό έχοντας στο μυαλό πως δεν είναι βιώσιμο για ένα οργανισμό να έχει 

ελεγκτικές δαπάνες πέρα του 7% των εσόδων του.  

 

Άρθρο 14 Επιτροπή Ελέγχου 

Tο ποσό των 50,000 ευρώ που καθορίζεται είναι υπέρμετρα χαμηλό. Αντί αυτού θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η αρχή της αναλογικότητας. 

Αναφορικά με το εδάφιο (5) του άρθρου 14 σημειώνουμε ότι υποστηρίζουμε  οι λογαριασμοί και ο 

ισολογισμός ενός ΙΟΚΩ να είναι ανοικτά και διαθέσιμα προς το κοινό αλλά όπως η έκθεση της 

Επιτροπής Ελέγχου δεν είναι δημόσια διαθέσιμη. Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει τον τρόπο λειτουργίας 

ενός ΝΠΙΔ (σύμφωνα με το εδάφιο (2) και όχι μόνο τους αριθμούς, καθώς και θέματα εσωτερικής 

λειτουργίας ενός ΙΟΚΩ που πιστεύουμε ότι δεν είναι για γενική διάθεση στο κοινό. Σαν παράδειγμα θα 

θέλαμε να σας αναφέρουμε τα στοιχεία που απαιτεί το Transparency Register της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do και που συγκεκριμένα ζητούν 

στοιχεία για τα τους στόχους ενός ΜΚΟ/εταιρίας, τον αριθμό του προσωπικού, τα θέματα που 

ασχολείται, καθώς και τον ισολογισμό του και τις χρηματοδοτικές πηγές, αλλά όχι στοιχεία για την 

εσωτερική του λειτουργία. Κάτι αντίστοιχο ισχύει για και τις εταιρίες 

Και πάλι πιστεύουμε ότι στόχος του νόμου πρέπει να είναι να ενθαρρύνει τις ΜΚΟ και όχι να τις 

αποθαρρύνει με υπέρ το δέον περιοριστικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 15, Πολιτικές Δραστηριότητες 

Η αναφορά στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου σε «κρατικό αξίωμα» πιστεύουμε ότι δεν 

είναι δόκιμη. Αν ο νομοθέτης επιθυμεί να απαγορεύσει πράξεις και ενέργειες σε πρόσωπα που θα 

διεκδικήσουν μέσα από εκλογικές διαδικασίες (πρόεδρος δημοκρατίας, βουλευτές, δήμαρχοι, μέλη 

δημοτικών συμβουλίων, κοινοτάρχες και μέλη κοινοτικών συμβουλίων) κάποιο αξίωμα τότε ίσως ο 

όρος «σε αιρετό πολιτειακό αξίωμα» να είναι πιο δόκιμος. 

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας σημειώνει ότι δεν διαφωνεί με την ουσία της απαγόρευσης. 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do
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Άρθρο 19, Διάλυση ΙΟΚΩ 

Η πρόνοια στο άρθρο 19(2) δημιουργεί κινδύνους κατάχρησης εξουσίας, ειδικά εάν ένα άλλο κρατικό 

τμήμα αρχίσει διαδικασία διάλυσης (έτσι το κράτος θα έχει συμφέρον να διαλύσει οργανισμούς και να 

αποφασίσει τι θα κάνει με την περιουσία τους). 

 

Άρθρο 22, Κανονισμοί 

Παρατηρούμε ότι το υπουργείο έχει ετοιμάσει τους Κανονισμούς που δέον όπως εκδοθούν στη βάση 

των εδαφίων (γ) και (ε).  

Σημειώνουμε όμως ότι ακόμα δεν έχουν ετοιμαστεί οι κανονισμοί των εδαφίων (α), (β) και (δ). 

Αναφορικά με το εδάφιο (δ) η Ομάδα Πρωτοβουλίας σημειώνει ότι είναι υποχρέωση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, μέσα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσφέρει αναπτυξιακή 

βοήθεια σε τρίτες χώρες (χώρες μη μέλη της ΕΕ). Η πρόνοια αυτή δυνατό να θεωρηθεί ως διοικητική 

παρενόχληση καθώς όλα τα ΜΚΟ πρέπει να είναι ελεύθερα να καθορίσουν από μόνα τους τις 

δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακούν. 

Αυτού λεχθέντος, η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ αναφέρει επίσης ότι πολλοί ΜΚΟ εργάζονται σε 

τρίτες χώρες προσφέροντας αναπτυξιακή βοήθεια ή ακόμα και για περιβαλλοντικούς λόγους (π.χ. για 

παρακολούθηση των μεταναστευτικών πουλιών που διαχειμάζουν στην Αφρική). Αυτοί οι ΜΚΟ 

παίρνουν χορηγίες είτε από τον προϋπολογισμό της χώρας προέλευσης τους για αναπτυξιακή 

βοήθεια, είτε από την ΕΕ, είτε από τα Ηνωμένα Έθνη. Ένα παράδειγμα είναι η world vision. Κάθε 

φορά που ένας οργανισμός (ΕΕ, Ηνωμένα Έθνη, Κράτος) θα ανακοινώσει διάθεση κονδυλίων για 

αναπτυξιακή βοήθεια σε τρίτες χώρες, δημοσιεύει και προϋποθέσεις για τη χρήση και διάθεση των 

κονδυλίων αυτών, επομένως οι περιορισμοί τίθενται από το χορηγό. 

Είναι η άποψη της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούται να θέσει 

τέτοιες προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο εδάφιο (δ) του άρθρου 22, αλλά στο πλαίσιο 

παροχής χορηγίας για τα ΜΚΟ που είναι ΙΟΚΩ και όχι στο πλαίσιο του νόμου για τα ΙΟΚΩ. Είναι για 

αυτό το λόγο που έχουμε εισηγηθεί όπως διαμορφωθεί το εδάφιο (δ), προσθέτοντας μία φράση το 

τέλος, ως εξής «(δ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Υπουργός μπορεί να επιτρέψει ή να 

απαγορεύσει σε οποιοδήποτε ΙΟΚΩ να ασκεί δραστηριότητες σε κράτη που δεν είναι μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι ο ΙΟΚΩ θα λαμβάνει χρηματοδότηση από την Κυπριακή 

Δημοκρατία για τις εν λόγω δραστηριότητες».  
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Σημειώνουμε και πάλι ότι στόχος αυτού του νόμου πρέπει να είναι η ενθάρρυνση των ΙΟΚΩ και όχι η 

αποθάρρυνσή τους. Επομένως πιστεύουμε ότι περιορισμοί όπως αυτοί που αναγράφονται στο 

εδάφιο (δ) πρέπει να διαγραφούν από το νόμο, μια και δεν είναι ρόλος του νόμου των ΙΟΚΩ να 

ρυθμίσει κάτι τέτοιο, αλλά του χρηματοδοτικού μέσου που θα επιτρέψει στο εκάστοτε ΙΟΚΩ να 

εργαστεί σε αυτές τις χώρες. Επιπλέον, θα θέλαμε να προτείνουμε ένα υποθετικό σενάριο για να 

εξηγήσουμε πως μια τέτοια πρόνοια μπορεί να δράσει υπέρ το δέον περιοριστικά. Θα μπορούσε να 

φανταστεί κανείς μια διεθνή οργάνωση που θέλει να ιδρύσει τα περιφερειακά της γραφεία κάπου στην 

περιοχή και η Κύπρος είναι μια επιλογή που θα εξετάσει, για να εργάζεται στη Μέση Ανατολή και 

Αφρική. Η οργάνωση αυτή πιθανόν να θέλει να γραφτεί ως ΙΟΚΩ, μια τέτοια πρόνοια θα δρούσε 

εντελώς αποτρεπτικά, χωρίς λόγο.  Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ο νόμος εξ ορισμού ούτε 

καν να υπαινίσσεται περιορισμό στις χώρες δράσης μιας ΙΟΚΩ. 

Σχόλια για το Νομοσχέδιο τιτλοφορούμενο ο Περί Φορολογικών Ωφελημάτων Νόμο σε Οργανισμούς 

που ιδρύονται με ειδική νομοθεσία ή στους οποίους συμμετέχει το κράτος οι οποίοι είναι κοινής 

ωφελείας του 2013. 

Ποια είναι τα ωφελήματα? Ούτε στο Νομοσχέδιο για τα ΙΟΚΩ ούτε στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν 

ωφελήματα. 

Ο σκοπός του καθεστώτος ΙΟΚΩ στις διάφορες χώρες είναι για να υπάρχει μία ομάδα οργανισμών 

των οποίων οι δραστηριότητες να είναι για το κοινό όφελος. Αυτοί οι οργανισμοί λαμβάνουν ειδικά 

ωφελήματα και υπόκεινται σε πιο αυστηρό έλεγχο και απαιτείται διαφάνεια.  

Το υφιστάμενο νομοσχέδιο αφοσιώνεται κυρίως στη διαδικασία απόκτησης και αφαίρεσης του 

καθεστώτος ΙΟΚΩ και γίνεται πολύ μικρή αναφορά για τα πιθανά οφέλη. Πιθανότατα αυτά να 

αποσαφηνιστούν σε άλλες νομοθεσίες, όπως φορολογίας ή άλλα, αλλά υπάρχει ανάγκη να 

διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν τέτοια ωφελήματα τα οποία να αξίζουν για την απόκτηση του 

καθεστώτος ΙΟΚΩ. 

Αυτά τα ωφελήματα δυνατό να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, σε εξαιρέσεις από φορολογία, 

φορολογία στις δωρεές, έκπτωση φορολογίας για τους δωρητές ενός ΙΟΚΩ. Τα οφέλη δυνατό να 

περιλαμβάνουν επίσης πρόσβαση σε χορηγίες, δυνατότητα να χρησιμοποιούν κρατική περιουσία 

χωρίς χρέωση ή με χαμηλή χρέωση, κ.α.. Γίνεται εισήγηση όπως δημιουργηθεί ένας κατάλογος με 

κάποια από τα οφέλη που οι ΙΟΚΩ θα αναμένουν να λάβουν. 


