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Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, 

 

Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ τθσ τελικισ μορφισ του νομοςχεδίου με τίτλο 

«Ο περί Ιδιωτικϊν Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ (Πιςτοποίθςθ) Νόμοσ» 

 

ε ςυνζχεια τθσ μεταξφ μασ επικοινωνίασ αναφορικά με το πιο πάνω κζμα, επικοινωνϊ και πάλι 

μαηί ςασ εκ μζρουσ τθσ Ομάδασ Πρωτοβουλίασ ΜΚΟ (ΟΠ ΜΚΟ) για τθ μεταρρφκμιςθ/ διαμόρφωςθ 

τθσ νομοκεςίασ που αφορά ςτουσ ΜΚΟ για τθν υποβολι των ειςθγιςεων που προζκυψαν. Σο 

επιςυναπτόμενο κείμενο διαμορφϊκθκε μετά από ςειρά ςυναντιςεων τόςο με τουσ οργανιςμοφσ 

που ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα Πρωτοβουλίασ ΜΚΟ, όςο και άλλων που επζδειξαν ενδιαφζρον να 

ςυμβάλουν μετά από Ανοικτι Πρόςκλθςθ.  

 

Για δικι ςασ υπενκφμιςθ να αναφζρω ότι θ ΟΠ ςυςτάκθκε το 2008 με ςτόχο να ςυμμετάςχει ςτθ 

διαδικαςία ανακεϊρθςθσ και τροποποίθςθσ του νομοκετικοφ  πλαιςίου  ςχετικά με τθ λειτουργία 

των ΜΚΟ.  

 

Οι επιςυναπτόμενεσ ειςθγιςεισ προζκυψαν από ςειρά ςυναντιςεων ςτισ οποίεσ ςυνζβαλαν και 

ςυναινοφν για από κοινοφ υποβολι οι ακόλουκοι οργανιςμοί, οι οποίοι αναφζρονται με 

αλφαβθτικι ςειρά: 

 

1. ΙΝΣΕΞ: Ζρευνα και Διάλογοσ 

2. Κζντρο τιριξθσ ΜΚΟ 

3. Κίνθςθ Προάςπιςθσ Δικαιωμάτων Ψυχικά Αςκενϊν (ΚΙΠΡΟΔΙΨΑ) 

4. Κυπριακόσ φνδεςμοσ Καταναλωτϊν 

5. Κυπριακόσ φνδεςμοσ Οικογενειακοφ Προγραμματιςμοφ 
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6. Παγκφπριοσ φνδεςμοσ Παραπλθγικϊν 

7. Παγκφπρια Ομοςπονδία Συφλϊν  

8. Πτθνολογικόσ φνδεςμοσ Κφπρου 

9. Peace Players Intl - Cyprus 

10. υμβοφλιο Νεολαίασ Κφπρου 

11. φνδεςμοσ Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων Ηωισ, Λεμεςόσ 

12. Terra Cypria 

 

Παραμζνω ςτθ διάκεςι ςασ για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι/ και διευκρινιςεισ. 

 

Με εκτίμθςθ, 

 

 

Γιοφλθ Σάκθ 

υντονίςτρια Ομάδασ Πρωτοβουλίασ ΜΚΟ 

(Σθλ. 22313376/99412712 Φαξ. 22374154) 
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ΥΟΛΙΑ ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΣΙΣΛΟΦΟΡΟΤΜΕΝΟ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ 

ΩΦΕΛΕΙΑ (ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011» 

Η Οκάδα Πξσηνβνπιίαο Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη άιινη ζπλεξγάηεο (ζην 

εμήο ΟΠ ΜΚΟ), κεηά απφ ζεηξά ζπλαληήζεσλ ζπδεηήζεσλ, θαηέιεμαλ νκφθσλα 

φπσο πξνηείλνπλ ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηα πην θάησ ζρφιηα, παξαηεξήζεηο 

θαη εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην πην πάλσ  λνκνζρέδην. 

Η ΟΠ ΜΚΟ ζεσξεί ζεηηθφ γεγνλφο ηελ εηνηκαζία ηνπ λνκνζρεδίνπ θαζψο θαη ζηνηρεία 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ θαη ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία αίηεζεο 

γηα πηζηνπνίεζε Ιδησηηθνχ Οξγαληζκνχ Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΙΟΚΩ), ζηνλ αξηζκφ ησλ 

κειψλ ηνπ Δ.Σ., ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ, ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ πνιηηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην φξην ρξφλνπ πνπ αλαθέξεηαη γηα εγγξαθή ελφο ΙΟΚΩ.  

Η ΟΠ ΜΚΟ κειέηεζε ην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην έρνληαο ππφςε θαη απηφ πνπ 

δεκνζίεπζε ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ κε ηίηιν «Νόκνο πνπ 

Ελνπνηεί, Τξνπνπνηεί θαη Καηαξγεί ηελ Υθηζηάκελε Ννκνζεζία Πεξί Σσκαηείσλ, 

Ιδξπκάησλ θαη Λεζρώλ θαη πνπ Πξνλνεί γηα άιια Σπλαθή Θέκαηα».  

Α – Γενικά τόλια  

1ν  

 Τν λνκνζρέδην θαίλεηαη λα αγλνεί Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Δηθαίνπ (ΝΠΙΔ) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε ην θαζεζηψο ησλ εκπηζηεπκάησλ ζηε βάζε ηνπ Πεξί Αγαζνεξγψλ 

Ιδξπκάησλ1 Νφκν θαη νη νπνίνη ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε  ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία. 

2ν  

Σηηο δηάθνξεο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαίλεηαη λα ζεσξείηαη φηη φινη νη ΙΟΚΩ είλαη 

ΝΠΙΔ ηα νπνία έρνπλ κέιε. Σπλεπψο δελ πεξηιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηνπο 

                                                           
1
 Ο Πεξί Αγαζνεξγψλ Ιδξπκάησλ Νφκνο, Κεθ.41 
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νξγαληζκνχο/ΝΠΙΔ, φπσο ηα ηδξχκαηα, νη Εηαηξείεο Με Κεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ηα αγαζνεξγή ηδξχκαηα πνπ έρνπλ κφλν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη φρη κέιε.  

Έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα αθνξά ζηηο δηαηάμεηο  πνπ πξνλννχλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ θαη ηε ζχζηαζε ηνπο απφ κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Απαηηείηαη λα δηαζαθεληζζεί ε αλακελφκελε ζχζηαζε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ΝΠΙΔ δελ απνηεινχλ νξγαληζκνχο κε κέιε. 

3ν  

Εληνπίδεηαη  θελφ ζην  λνκνζρέδην αθνχ  δελ πεξηιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηε 

δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ ζε ΙΟΚΩ. Η εηζήγεζε  ηεο 

ΟΠ ΜΚΟ είλαη φπσο κε ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο λνκνζρεδίνπ, θαη πξηλ ή 

ηαπηφρξνλα κε ηε ζέζε ηνπ ζε ηζρχ, γίλνπλ φιεο νη αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ ηαπηφρξνλε ηξνπνπνίεζε φισλ ησλ λνκνζεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζε ζέκαηα θνξνινγίαο/ εηζθνξάο, ΦΠΑ θαη ή άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πθηζηάκελν 

θαζεζηψο ησλ θηιαλζξσπηθψλ θαη ή αγαζνεξγψλ ηδξπκάησλ κε αλαθνξά ζην ππφ 

ζπδήηεζε Ννκνζρέδην. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ην 

θηιαλζξσπηθφ θαζεζηψο, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, κπνξνχλ λα 

πξνβνχλ ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο κε βάζε ην ππφ ζπδήηεζε  λνκνζρέδην δηαδηθαζίεο, 

γηα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο σο  ΙΟΚΩ. 

4ν  

Η ΟΠ ΜΚΟ ζεκεηψλεη φηη νη ΜΚΟ δελ απνηεινχληαη κφλν απφ εζεινληηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη πσο νη πεξηζζφηεξνη ΜΚΟ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ κε  κφληκν 

πξνζσπηθφ θαη εκπεηξνγλψκνλεο θαη απνηειεί επηινγή επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο γηα αξθεηά κεγάιν αξηζκφ λέσλ επηζηεκφλσλ. Σπλεπψο ν νξγαληζκφο 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί  κε επαγγεικαηηζκφ θαη κεζνδηθφηεηα θαη πξψηηζηα ην 

Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη επηζπκία λα ιεηηνπξγεί κε απηφ ηνλ ηξφπν. Ο λφκνο ζα 

πξέπεη λα ζπκβάιεη  ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη φρη λα παξεκπνδίδεη κε ην ζθεπηηθφ 

φηη νη ΜΚΟ είηε είλαη «χπνπηνη» νξγαληζκνί είηε φηη δελ ππνρξενχληαη λα 

δηαζθαιίδνπλ πσο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δηεθπεξαηψλνληαη κε  επαγγεικαηηζκφ. 

Θεσξνχκε φηη ην θχξην ζηνηρείν  πνπ δηαρσξίδεη  ηνπο ΜΚΟ απφ άιινπο νξγαληζκνχο  
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είλαη ε επαλεπέλδπζε φπνηνπδήπνηε θέξδνπο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ν κε δηακνηξαζκφο 

ηνπ ζηα κέιε ηνπο. 

 

 

 

Β - ΣΦΟΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΗΓΗΣΔΙΣ ΣΔ ΣΥΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΦΔΓΙΟΥ 

Άρθρο 3  

Πξνζζήθε άξζξνπ κεηά ην άξζξν 3 ην νπνίν λα ηηηινθνξείηαη «Ωθειήκαηα ΙΟΚΩ» 

θαη λα δηαβάδεηαη σο εμήο: 

«Έλα ΝΠΙΔ ην νπνίν πηζηνπνηείηαη σο ΙΟΚΩ απνιακβάλεη σθειεκάησλ απαιιαγήο 

από ηελ θαηαβνιή ηειώλ, δηθαησκάησλ, θόξσλ ή άιιεο κνξθήο θξαηηθώλ 

επηβαξύλζεσλ,  θαη απνιακβάλεη δηθαησκάησλ παξαρώξεζεο θξαηηθώλ ρνξεγηώλ ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο σθειεκάησλ ή βνήζεηαο.» 

Άρθρο 4  

Σεκεηψλεηαη φηη εληνπίδεηαη πξφβιεκα ζην ιεμηιφγην πνπ πηνζεηείηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζα ραξαθηεξηζηνχλ ΙΟΚΩ. Η 

ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο γίλνπλ νη πην θάησ ηξνπνπνηήζεηο: 

Σην εδάθην (α) λα πξνζηεζεί  ε ιέμε «θαη θνηλσληθόο». 

Σην εδάθην (γ) ε ιέμε «πλεπκαηηθά» δελ θαιχπηεη ηα άηνκα κε ςπρηθή αλαπεξία. 

Σπλήζσο ε νξζή αλαθνξά είλαη "παξνρή βνήζεηαο ή πξνζηαζίαο ζε άηνκα κε 

ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή ή ςπρηθή αλαπεξία". 

Σην εδάθην (ζη): λα πξνζηεζεί  ε θξάζε «ή /θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο». 

Σην εδάθην (ζ): λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα δηαβάδεηαη: «δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο». Ο φξνο ηζηνξηθή θιεξνλνκηά θαιχπηεη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο 
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θιεξνλνκίαο ελψ ε ρξήζε ηεο «πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» δίλεη έλα κεγαιχηεξν  

πεδίν δξάζεο.  

Σην εδάθην (ηα), κεηά ηε ιέμε «παξνρή» λα πξνζηεζεί θαη ε ιέμε «πξνψζεζε». 

Επηπξφζζεηα λα πξνζηεζεί θαη ε θξάζε «λα πξνάγεη ηελ πγεία». Τν εδάθην λα 

δηαβάδεηαη «παξνρή θαη πξνώζεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πξναγσγή πγείαο». 

Σην εδάθην (ηβ) μελίδεη ν φξνο «λεόηεηαο» θαζψο θαη ν φξνο «αηόκσλ κε δπζθνιίεο». 

Τη ελλνείηαη κε δπζθνιίεο, πνηνχ είδνπο δπζθνιίεο, καζεζηαθέο, θηλεηηθέο; Άιιεο; 

Γίλεηαη ε εηζήγεζε λα αληηθαηαζηαζεί ε αλαθνξά «αηφκσλ κε δπζθνιίεο» κε 'αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο'.    

Σην εδάθην (ηγ) ε ιέμε «εππαζώλ» λα δηαγξαθή θαη αληί απηνχ λα πξνζηεζεί ε  

θξάζε «θαη επεκεξίαο ησλ δώσλ».  

Να γίλεη πξνζζήθε ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξηνηήησλ: 

«Πξνώζεζε θαη πξναγσγή θνηλσληθήο ζπλνρήο». 

«Πξνώζεζε θαη πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθύγσλ». 

«Πξνώζεζε θαη πξναγσγή δεκνθξαηηθώλ πξαθηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ». 

«Πξνώζεζε θαη πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ».  

Άρθρο 5 

Παξαιείπεηαη ε αλαθνξά ζηε λνκνζεζία γηα ηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ 

ηδξπζεί κε βάζε ηνλ Πεξί Αγαζνεξγψλ Ιδξπκάησλ Νφκν. 

Άρθρο 6 

Η Οκάδα Πξσηνβνπιίαο ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο αξκφδην πξφζσπν γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

εμέηαζεο θαη έγθξηζεο νπνησλδήπνηε αηηήζεσλ (θαη γεληθφηεξα φιε ε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο, έγθξηζεο, αλάθιεζεο πηζηνπνίεζεο ΙΟΚΩ) είλαη, φρη ν Υπνπξγφο αιιά, 

π.ρ. ν Γεληθφο Δηεπζπληήο ηνπ Υπνπξγείνπ ή άιιν πξφζσπν, έηζη ψζηε ζε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ηελ απφθαζε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεξαξρηθήο 
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έλζηαζεο ζηνλ Υπνπξγφ. Απνθεχγεηαη έηζη ε αλάγθε πξνζθπγήο ηεο απφθαζεο 

απεπζείαο ζην Αλψηαην Δηθαζηήξην, εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη ρξήκαηα, θάηη πνπ νη 

νξγαλψζεηο δελ δηαζέηνπλ.  

Αξ.6(3) Οη 90 εκέξεο πξνζεζκίαο απνηεινχλ έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο απφ ηνλ Υπνπξγφ ή απφ ην αξκφδην πξφζσπν (σο πην πάλσ 

γίλεηαη εηζήγεζε) σο πξνο ην θαηά πφζν ν αηηνχκελνο νξγαληζκφο ηθαλνπνηεί ηα 

θξηηήξηα γηα λα πηζηνπνηεζεί σο ΙΟΚΩ. Γίλεηαη εηζήγεζε φπσο ν ρξφλνο απηφο 

κεησζεί ζηηο 45 εκέξεο, εχινγνο ρξφλνο κε βάζε ην Δηθαίσκα ηεο Αλαθνξάο φπσο 

πεξηιακβάλεηαη ζην Σχληαγκα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο (Άξζξν 29 πνπ πξνλνεί 

απάληεζε εληφο 30 εκεξψλ) θαη ζηνλ Επξσπατθφ Κψδηθα Καιήο Δηνίθεζεο (πνπ 

πξνλνεί απάληεζε εληφο 22 εκεξψλ). 

Αξ.6(4) Η ηειηθή ζέζε ηνπ Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ νθείιεη λα είλαη 

δεφλησο αηηηνινγεκέλε ζε πεξίπησζε απφξξηςε εγγξαθήο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Πεξί 

Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Δηθαίνπ Νφκν, Νφκν158(Ι)/1999. 

Άρθρο 7 

Αξ. 7(1)(α) Η επηβνιή επηπξφζζεησλ φξσλ νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη 

αηηηνινγεκέλε. 

Αξ. 7(2) Εηζήγεζε φπσο πξνζηεζεί άξζξν γηα ην δηθαίσκα δηαδηθαζίαο ηεξαξρηθήο 

έλζηαζεο/πξνζθπγήο ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδην πξνζψπνπ σο 

ε εηζήγεζε ζην άξζξν 6, πην πάλσ. 

Η δηαδηθαζία ηεξαξρηθήο έλζηαζεο/πξνζθπγήο λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζην 

λφκν, κε ρξνλνδηαγξάκκαηα, θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο.  

Αξ. 7(3) Εηζήγεζε δηαγξαθήο ηεο παξαγξάθνπ αθνχ θαιχπηεηαη απφ ηα πην θάησ 

άξζξα. Δεο άξζξν 9. 

Εάλ δελ είλαη απνδεθηή ε εηζήγεζε γηα δηαγξαθή άξζξνπ 7(3), ηφηε απηφ λα 

ηξνπνπνηεζεί έηζη ψζηε ν Υπνπξγφο ή άιιν αξκφδην πξφζσπν λα κπνξεί λα 

απνξξίςεη αίηεζε κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, νη νπνίνη λα αλαγξάθνληαη ζην 

λφκν φπσο π.ρ. γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ή γηα ιφγνπο ζχγθξνπζεο κε ην 
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ζχληαγκα, ή γηα ιφγνπο παξαβίαζεο θάπνηαο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο. (Γίλεηαη 

αλάινγε αλαθνξά ζην άξζξν 9(1)(α)). 

Δελ ππάξρεη πνπζελά αλαθνξά πνπ λα θαιχπηεη ηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ή ηεο ζχλζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ελφο νξγαληζκνχ. Οχηε 

εμεγείηαη πσο ν Υπνπξγφο ή άιιν αξκφδην πξφζσπν ζα εηδνπνηείηαη γηα ηηο αιιαγέο 

ζηε ζχλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ Εηήζηα 

Σπλέιεπζε ελφο νξγαληζκνχ.   

Γίλεηαη εηζήγεζε φπσο γίλεη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ψζηε ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 

ελφο ΝΠΙΔ πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί σο ΙΟΚΩ λα απνζηέιιεη εηδηθή έθζεζε γηα αιιαγέο 

ζηε ζχλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη/ή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ελφο  

νξγαληζκνχ κέζα ζε δηάζηεκα ελφο (1) κελφο απφ ηελ αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ ή 

ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηεο Εηήζηαο Σπλέιεπζεο ηνπ. 

Άρθρο 8 

Αξ.8(1)(γ) Φξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί ε αλαθνξά ζηε ιέμε «αθηινθεξδώο». Αλ έρεη 

ηελ έλλνηα φηη ην ΝΠΙΔ πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί σο ΙΟΚΩ, δελ απνθνκίδεη θέξδνο ε 

παξνχζα αλαθνξά θαη ε ρξήζε ηεο ιέμεο «αθηινθεξδώο» δελ είλαη ε πιένλ δφθηκε. 

Τα ΝΠΙΔ ραξαθηεξίδνληαη σο κε θεξδνζθνπηθά γηαηί δελ έρνπλ ζηφρν ην δηακνηξαζκφ 

θέξδνπο ζηα κέιε ηνπο. Εάλ απηφ ελλνείηαη, ηφηε ρξήδεη λα γίλεη είηε δηφξζσζε, είηε 

δηαγξαθή αθνχ απηή ε αλαθνξά ππάξρεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΝΠΙΔ. 

Επηπξφζζεηα, ζην ζεκείν Αξ.8(1)(γ)ηη), ε ΟΠ ΜΚΟ ζεσξεί φηη δελ είλαη μεθάζαξε ε 

έλλνηα ηεο θξάζεο «κεηνλεθηηθή ζέζε». Επνκέλσο ρξεηάδεηαη δηαζαθήληζε. 

Αξ.8(1)(δ) Η αλαιπηηθή αλαθνξά ζε απηφ ην εδάθην ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη αλαγθαίν 

λα ππάξρνπλ ζην θαηαζηαηηθφ ελφο ΝΠΙΔ ην νπνίν δπλεηηθά ζα θάλεη αίηεζε γηα λα 

γίλεη ΙΟΚΩ δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη ζχγθξνπζε κε ηηο λνκνζεζίεο πνπ εμεηδηθεπκέλα 

αλαθέξνπλ απηά ηα δεηήκαηα, γηα θάζε ΝΠΙΔ μερσξηζηά. 

Θεσξείηαη, επνκέλσο, πιενλαζκφο ε αλαιπηηθή αλαθνξά θαη πεξηγξαθή ζην ηη 

ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη/ή απαηηνχλ νη Πεξί Σσκαηείσλ θαη Ιδξπκάησλ 

Νφκνο, Πεξί Εηαηξεηψλ Νφκνο θαη Πεξί Αγαζνεξγψλ Ιδξπκάησλ Νφκνο ηφζν ζρεηηθά 

κε ην θαηαζηαηηθφ φζν θαη κε ηελ εγγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληζκψλ.  
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Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο γίλεη απιψο αλαθνξά ζε απηέο ηηο λνκνζεζίεο, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηα πξναπαηηνχκελα. 

Αξ.8(1)(ε) Απνπζηάδεη ην επηηξεπφκελν πνζνζηφ εζφδσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ελφο 

ΙΟΚΩ πνπ λα νθείινληαη ζε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο νηθνλνκηθήο 

θχζεο. Η πην πάλσ παξάιεςε δεκηνπξγεί λνκηθφ θελφ θαη αβεβαηφηεηα ζηνπο άκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο. 

Αξ.8(1)(ζη) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο δηαγξαθεί νιφθιεξε ε αλαθνξά ζην εδάθην 

απηφ. Η ΟΠ ΜΚΟ ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη θαλέλα κέινο ηνπ Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην  

ελφο ΙΟΚΩ  δελ πξέπεη λα εξγνδνηείηαη  απφ  ηνλ Οξγαληζκφ (θαηαβνιή κηζζνχ θαη 

θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ). Εληνχηνηο ζεσξνχκε φηη παξακέλεη  ζηε θξίζε ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα αμηνπνηεί  ηα κέιε ηνπ σο εκπεηξνγλψκνλεο ή λα νξίδεη 

θαζήθνληα επνπηείαο/ζπληνληζκνχ έξγσλ ζε κέινο ηνπ θαη γηα ηηο νπνίεο ππεξεζίεο 

απηέο, λα θαηαβάιιεηαη αληηκηζζία/ακνηβή γηα ην ρξφλν θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε 

ηνπ, φπσο ζα ζπλέβαηλε ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην νπνηνπδήπνηε άιινπ νξγαληζκνχ.   

Έλαο νξγαληζκφο έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαβάιιεη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ αληηκηζζία 

αλάινγε ησλ γλψζεσλ, επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη θαζεθφλησλ ηνπο.   

Αξ.8(2) Τν ζπγθεθξηκέλν άξζξν αθήλεη πνιιά ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη 

πξνζσπηθή θξίζε ηνπ Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ (σο εηζήγεζε ζην 

άξζξν 6 πην πάλσ). Εηζεγνχκαζηε φπσο ν λφκνο ζην ζεκείν απηφ πξνζδηνξίζεη ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηα νπνία ην αξκφδην πξφζσπν ζα ιακβάλεη ππφςε, θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ζα ελεκεξψλεηαη.  

Αξ.8(3) Δελ δηεπθξηλίδεηαη ηη ζεσξείηαη σο «θαηαιιειόηεηα» ησλ κειψλ ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Τν εδάθην απηφ είλαη πνιχ αλνηθηφ ζε ππνθεηκεληθή θξίζε 

θαη εξκελεία. Η ΟΠ ΜΚΟ πξνηείλεη φπσο επαλαιεθζεί  ζε απηφ ην ζεκείν ε  δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 9(ζη). 

Επηπξφζζεηα, ε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ νθείιεη, κε βάζε θαη ηηο γεληθέο 

αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, λα είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε.  

Παξάιιεια, ρξεηάδεηαη λα πεξηιεθζεί ε πξαθηηθή  γηα ηεξαξρηθή έλζηαζε ηεο 

απφθαζεο, σο αλαθέξεηαη πην πάλσ . 
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Άρθρο 9 

9(1)(α)-(ζη) Δελ εμεγείηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν Υπνπξγφο ή άιιν αξκφδην 

πξφζσπν ζα πιεξνθνξείηαη γηα ηηο αιιαγέο θαη παξαβηάζεηο ψζηε λα αλαθαιεί ηελ 

πηζηνπνίεζε. Επνκέλσο, ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί.  

Αξ.9(1)(δ) Θεσξείηαη επέκβαζε Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ ζηα 

εζσηεξηθά ηεο νξγάλσζεο ην λα απαηηείηαη λα ‘πξν-εγθξίλεη’ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

έλα ΝΠΙΔ επηζπκεί λα επηθέξεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ.  

Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο δηαγξαθεί αθνχ νχησο ή άιισο θαιχπηεηαη απφ ην 

εδάθην (β), (γ) θαη (ε) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Εάλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

θαηαζηαηηθφ άιιαμαλ ηα δεδνκέλα θαη ην ΝΠΙΔ δελ κπνξεί πιένλ λα έρεη ηελ 

πηζηνπνίεζε, ηφηε ην αξκφδην πξφζσπν έρεη θάζε εμνπζία λα αθαηξεί ηελ 

πηζηνπνίεζε, πάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 9(2) ηνπ 

λνκνζρεδίνπ. 

Τν πλεχκα ηνπ Νφκνπ πξέπεη λα ππνβνεζά ηε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο φρη λα ηε 

δπζρεξαίλεη.  

Αξ.9(2) Γίλεηαη εηζήγεζε γηα πξνζζήθε «κπνξεί λα εθδνζεί κόλν αθνύ» κεηά ηε ιέμε 

«κπνξεί». 

Άρθρο 11 

Κάπνηεο απφ ηηο πξφλνηεο δελ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο κνξθέο ΝΠΙΔ, φπσο εηαηξείεο θαη 

ηδξχκαηα, γηα απηφ ρξεηάδνληαη ηελ αλάινγε δηακφξθσζε. Γίλεηαη εηζήγεζε γηα ηελ 

αθφινπζε αιιαγή  «νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη από ηε ζπλέιεπζε πνπ είλαη ην 

αλώηαην όξγαλν θαη  ηεξνύληαη νη δηαδηθαζίεο όπσο νξίδνληαη από ην θαηαζηαηηθό ηεο 

νξγάλσζεο». 

Παξνπζηάδεηαη, επίζεο, πξφβιεκα κε ηελ πξφλνηα πνπ νξίδεη φηη «ην αλψηαην 

φξγαλν ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θάζε ΙΟΚΩ πξέπεη λα είλαη ε ζπλέιεπζε ησλ 

κειψλ» αθνχ θάπνηνη ΝΠΙΔ δελ έρνπλ κέιε. 

Αξ.11(2) «πνηληθό αδίθεκα» 
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Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο θαηεγνξηνπνηεζεί ε έλλνηα «πνηληθφ αδίθεκα». Υπάξρεη  

«ην νηθνλνκηθφ, ε εζηθή αηζρξφηεηα, ην θαθνπξγήκαηα, ..». Σε πνην απφ φια ηα 

πνηληθά αδηθήκαηα αλαθεξφκαζηε;  

Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο ηα δέθα (10) ρξφληα κεησζνχλ θαη γίλνπλ πέληε (5). 

Άρθρο 12 

Κάπνηεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 12(1) απνηεινχλ 

ππνρξεψζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζε θάπνηεο νξγαλψζεηο ζχκθσλα θαη κε ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο, επνκέλσο απηφ ην άξζξν δεκηνπξγεί ζχγρπζε θαη ρξήδεη 

ηξνπνπνίεζεο ψζηε λα θαιχπηεη φιεο ηηο λνκηθέο κνξθέο ΝΠΙΔ πνπ πηζηνπνηνχληαη 

σο ΙΟΚΩ. .  

Αξ.12(1) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο πξνζηεζεί ε θξάζε «γεληθή ζπλέιεπζε» ψζηε 

ην άξζξν λα είλαη ζπκβαηφ θαη ζχκθσλν κε φια ηα δεδνκέλα θαη ην θαζεζηψο 

εγγξαθήο θαη λνκηθή κνξθή φισλ ησλ ΝΠΙΔ. 

Αξ.12(2) Σε θάπνηα ΝΠΙΔ, νη αμησκαηνχρνη εθιέγνληαη κέζα απφ ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε. Σε θάπνηα ΝΠΙΔ μόνο ε Γεληθή Σπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη 

ηξνπνπνηήζεηο ζην Καηαζηαηηθφ θαη φρη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, αλαιφγσο θαη ηεο 

λνκηθήο κνξθήο. Άξα ην άξζξν απηφ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε γηα λα θαιχπηεη θαη 

απηά ηα δεδνκέλα. 

Άρθρο 13 

Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο γίλνπλ νη πην θάησ ηξνπνπνηήζεηο: 

Αξ.13(2) Να πξνζηεζεί ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο «θάζε νξγαληζκνύ».  

Αξ.13(3) Να πξνζηεζεί «Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπο από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε». 

Αξ.13(4) λα πξνζηεζεί «κεηά από ηε δένπζα πξνεηδνπνίεζε». 

Άρθρο 14 Δπιτροπή Δλέγτοσ 
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Η ηδέα ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ φπσο απηή απαηηείηαη ζηηο  πεξηπηψζεηο άιισλ 

ρσξψλ δελ έρεη σο ζηφρν επηπξφζζεηεο κνξθέο ειέγρνπ ησλ ΙΟΚΩ αιιά ηνλ 

απμεκέλν έιεγρν  ελφο νξγαληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ  δηαρεηξίδεηαη κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά πνπ αλαινγνχλ ζε εθαηνκκχξηα. Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο ην 

φξην, ζε ζρέζε κε πξαθηηθή θαη ζε άιιεο ρψξεο, δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξν ησλ 

1,000,000,000 (1 εθαηνκκχξην επξψ). 

Σρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ε ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη λα γίλεη 

πξνζζήθε πνπ λα αλθέξεηαη ζηα ΝΠΙΔ πνπ δελ έρνπλ κέιε. Γηα παξάδεηγκα 

«ε επηηξνπή ζα απνηειείηαη από αλεμάξηεηα θπζηθά πξόζσπα ηα νπνία  ζα νξίδνληαη 

από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην.» 

Άρθρο 15 

Τν εδάθην (1) αλαηξεί ην (2). Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο ην (2)(β) δηαγξαθεί. Είλαη 

εμαηξεηηθά αλνηθηφ ζε ππνθεηκεληθή εξκελεία. Σε αληίζεηε πεξίπησζε λα δνζεί θάηη 

πνιχ μεθάζαξν.  

Άρθρο 16 Οη πξνυπνζέζεηο απηέο δελ γίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο θππξηαθνχο ΙΟΚΩ. Είλαη βαζηθφ φπσο εθαξκνζηή ε Αξρή 

ηεο ηζφηεηαο. 

Άρθρο 17 

Δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα γηα ηα ΝΠΙΔ θαη ηηο νξγαλψζεηο πνπ δελ έρνπλ κέιε. Άξα ην 

άξζξν απηφ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε γηα λα θαιχπηεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. 

Άρθρο 20 

Τη ελλνείηαη κε ηε θξάζε «πξαθηηθήο θαη δενληνινγίαο» θαη «όπσο ν ίδηνο θξίλεη 

ζθόπηκν»; Γίλεηαη εηζήγεζε λα δηαγξαθνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο. Οη 

απνθάζεηο πξέπεη λα ζηεξίδνληαη απφ ην Κππξηαθφ θαη ην Επξσπατθφ λνκηθφ 

πιαίζην.  
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Όπσο θαη πην πάλσ αλαθέξεηαη, ε ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο αξκφδην πξφζσπν δελ 

είλαη ν Υπνπξγφο αιιά άιιν, φπσο π.ρ. ν Γεληθφο Δηεπζπληήο ηνπ ππνπξγείνπ. 

Άρθρο 22  

Αξ.22(1) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη ηε δηαγξαθή ηεο θξάζεο «κπνξεί λα εθδώζεη» θαη λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ηε ιέμε «εθδίδεη»: «Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην εθδίδεη θαλνληζκνύο 

…» 

Να πξνζδηνξηζηεί ην ρξνληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα εθδνζνχλ νη θαλνληζκνί. 

Αξ.22(1)(δ) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο πξνζηεζεί ε θξάζε «λννπκέλνπ όηη ν ΙΟΚΩ 

ζα ιακβάλεη ρξεκαηνδόηεζε από ηε Κππξηαθή Δεκνθξαηία γηα ηηο ελ ιόγσ 

δξαζηεξηόηεηεο …. ή απνθιεηζηηθά ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία». 

Άρθρο 23  

Με ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ λα ζεκεησζεί φηη ζα ηεζεί ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, φπσο γίλεηαη κε θάζε άιιν λφκν. 

Να θαζνξηζηεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ. Π.ρ. «εληόο ελόο έηνπο από 

ηεο ςήθηζεο ηνπ». 
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