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ΣΧΟΛΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥ 

ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

1 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ 

1.1 Με βάση την υφιστάμενη περί λεσχών νομοθεσία (Κεφ.112)  

« «λέσχη» σημαίνει ένωση τουλάχιστον είκοσι προσώπων που ενώνονται 
αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς κοινωνικών σχέσεων ή αμοιβαίας ψυχαγωγίας 
και άνεσης ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό μη κερδοσκοπικό», άρα στην 
υφιστάμενη νομοθεσία η Λέσχη καθορίζεται ως ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός.  

1.2  Στο νομοσχέδιο που μας δόθηκε, παρατηρούμε ότι γίνεται αναφορά σε τρεις 
μορφές μη κερδοσκοπικών οργανισμών: στο ίδρυμα, το σωματείο και τις λέσχες.  
Με έκπληξη όμως παρατηρούμε ότι στην ερμηνεία της έννοιας Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός απουσιάζει παντελώς αναφορά στη «λέσχη». Επιπρόσθετα, και 
αντιγράφουμε, στην έννοια της «λέσχης» αναφέρεται ότι « «λέσχη» σημαίνει 
ένωση τουλάχιστον δεκαπέντε ατόμων που ενώνονται αποκλειστικά και μόνο για 
σκοπούς κοινωνικών σχέσεων ή αμοιβαίας ψυχαγωγίας και άνεσης. Παρατηρούμε 
ότι διαγράφεται η φράση «… οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό μη κερδοσκοπικό.»  

1.3 Δεν γνωρίζουμε εάν είναι πρόθεση του συγγραφέα του νομοσχεδίου η αλλαγή του 
καθεστώτος της λέσχης από μίας οργάνωσης μη κερδοσκοπικής, σε οργάνωση 
κερδοσκοπική. Αν έτσι είναι, συμφωνούμε, διότι πιστεύουμε ότι τούτο 
ανταποκρίνεται περισσότερο στη πραγματικότητα, διότι ενώ υπάρχει ομοιότητα 
μεταξύ ιδρύματος και σωματείου, η λέσχη (club) αποτελεί  μια άλλη έννοια. Εάν 
αυτός είναι ο στόχος τότε όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στη λέσχη στο 
υφιστάμενο νομοσχέδιο θα ήταν φρόνιμο να διαγραφούν, και να γίνει άλλη 
ξεχωριστή νομοθεσία η οποία να αφορά μόνο στη λέσχη. 

1.4 Είναι αναγκαίο και απαραίτητο αν τα σωματεία, ιδρύματα και λέσχες θα διέπονται 
από την ίδια νομοθεσία, να ισχύουν για τις λέσχες παρόμοιες πρόνοιες όπως για τα 
σωματεία και τα ιδρύματα. Είναι εντούτοις φανερό από το κείμενο του Μέρους 
περί Λεσχών ότι πρόκειται για άλλου είδους καθεστώς που απαιτεί μεγαλύτερη 
επιτήρηση (εξ ου και ο περιορισμός των ηλικιών και το δικαίωμα της Αστυνομίας 
να εισέρχεται οποτεδήποτε).  Θεωρούμε ότι επιβάλλεται να γίνει διαχωρισμός των 
λεσχών από τη νομοθεσία για τα σωματεία και τα ιδρύματα. Τα σωματεία και 
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ιδρύματα γενικά καλύπτονται από τον όρο ΜΚΟ και η παρούσα νομοθεσία 
τροποποιείται για να επιτυγχάνεται διαφάνεια και καλή πρακτική μεταξύ των μη 
κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ). Πρέπει να διασφαλιστεί η καλή φήμη των ΜΚΟ 
και γι αυτό είναι σοφότερο, τόσο για λόγους πρακτικούς, όσο και για λόγους 
υπόστασης να υπάγονται σε ξεχωριστή νομοθεσία από τις λέσχες. 

1.5 Θα θέλαμε επίσης να σημειωθεί ότι με βάση το νόμο η εγγραφή δεν θα πρέπει να 
γίνεται απαραίτητα από δικηγόρο και δεν θα είναι σε μειονεκτική θέση όσοι δεν 
υποβάλουν μέσω δικηγόρου.  Οι ΜΚΟ, ιδιαίτερα κατά τη σύσταση τους, δεν έχουν 
όλοι τους πόρους για τη μίσθωση νομικού και η εμπειρία τους, είναι αρκετή για να 
ετοιμάζουν ένα καταστατικό από μόνο του.  Είναι γεγονός ότι πλείστοι ΜΚΟ 
προσέρχονται σε νομικούς για συμβουλές ως προς την σύνταξη του καταστατικού 
εγγράφου, αλλά δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, και προπαντός δεν 
χρειάζεται νομικός για την κατάθεση της αίτησης ή για την τροποποίηση του 
καταστατικού ενός οργανισμού. 

 

2 - ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 2  ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Μη  Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 

2.1 Σχόλιο: Στην έννοια των μη κερδοσκοπικών οργανισμών γίνεται αναφορά μόνο στα 
σωματεία και στα  ιδρύματα (βλέπε ανάλυση πιο πάνω). Ως εκ τούτου, θεωρούμε 
ότι οι λέσχες δεν έχουν θέση σε αυτή τη νομοθεσία.  

Σωματεία 

2.2 Εισήγηση: Ελάχιστος αριθμός ιδρυτικών μελών σωματείου να μειωθεί σε 10 άτομα 
από 15, ώστε να ενθαρρύνεται το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των πολιτών προς 
ώφελος της κοινωνίας των πολιτών.1 

                                                
1 Recommendation CM/Rec(2007)14 of the Committee of Ministers to member states on the legal status 
of non-governmental organizations in Europe «Par. 17.Two or more persons should be able to establish a 
membership-based NGO but a higher number can be required where legal personality is to be acquired, so 
long as this number is not set at a level that discourages establishment.» 
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ΑΡΘΡΟ 4  ΣΚΟΠΟΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η ΛΕΣΧΗΣ,   
  ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΤΛ 

2.3 Η αναφορά, (στο νομοσχέδιο), στην εξουσία άρνησης εγγραφής, καλύπτει 
περιπτώσεις όπου ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου αποτελεί υπονόμευση 
«της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας ή των 
δημοσίων ηθών ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου». 

2.4 Σχόλια - Το πιο πάνω λεκτικό είναι πανομοιότυπο με αυτό που υπάρχει στο 
Σύνταγμα και δίνει τη δυνατότητα στο κράτος, περιορισμού βασικών δικαιωμάτων 
του ατόμου, όπως αυτό του απαραβιάστου της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 15), της 
ελεύθερης σκέψης, συνειδήσεως και θρησκείας (άρθρο 18), της ελευθερίας του 
λόγου (άρθρο 19) και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς (άρθρο 21). Η σημαντική 
διαφορά έγκειται στο ότι, στο Σύνταγμα προβλέπεται ότι οι ανωτέρω περιορισμοί, 
μπορούν να υπάρξουν όταν προβλέπονται από το νόμο, και είναι αναγκαίοι για 
το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας, της δημοσίας τάξης κ.λ.π. Αυτές οι 
ασφαλιστικές δικλείδες δεν υπάρχουν στον προτεινόμενο νόμο, δίδοντας μεγάλη 
διακριτική εξουσία στον Έφορο Σωματείων να αρνηθεί να εγγράψει σωματείο 
ακόμα και εάν οι σκοποί ή η λειτουργία του, δεν αντίκεινται σε κάποιο ρητό νόμο 
όπως π.χ. πώληση ναρκωτικών, ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος εμπορίας 
αμπελοπουλιών.  

Περαιτέρω, ο Έφορος μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει Σωματείο εάν κρίνει ότι η 
επωνυμία του είναι αντίθετη με το «δημόσιο συμφέρον ή τα χρηστά ήθη». Αυτές οι 
φράσεις, μπορούν να ερμηνευθούν εξαιρετικά πλατιά, και η διακριτική εξουσία 
που παρέχεται είναι πολύ ευρεία.2 

2.5 Εισήγηση Θα ήταν καλύτερα εάν η εξουσία του Έφόρου για άρνηση εγγραφής 
Σωματείου περιοριζόταν στις περιπτώσεις όπου η επωνυμία και οι σκοποί του 
αντίκειται στο πνεύμα ή το σκοπό κάποιου νόμου π.χ. το όνομα «Σωματείο 
εναντίoν των Πακιστανών».   

                                                
2 Recommendation CM/Rec(2007)14 «34. Legal personality should only be refused where there has been a 
failure to submit all the clearly prescribed documents required, a name has been used that is patently 
misleading or is not adequately distinguishable from that of an existing natural or legal person in the state 
concerned or there is an objective in the statutes which is clearly inconsistent with the requirements of a 
democratic society. Par.35. Any evaluation of the acceptability of the objectives of NGOs seeking legal 
personality should be well informed and respectful of the notion of political pluralism. It should not be 
driven by prejudices. Par.36. The body responsible for granting legal personality should act independently 
and impartially in its decision making. Such a body should have sufficient, appropriately qualified staff for 
the performance of its functions. Par 37. A reasonable time limit should be prescribed for taking a decision 
to grant or refuse legal personality. Par.38. All decisions should be communicated to the applicant and any 
refusal should include written reasons and be subject to appeal to an independent and impartial court.» 
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ΑΡΘΡΟ 6  ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

2.6 Ο έφορος έχει την έξουσία να αρνηθεί την εγγραφή ενός οργανισμού που έχει 
σκοπούς ή λειτουργία που «κατά τη γνώμη του υπονομεύει της δημόσιας τάξης ή 
της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας ή των δημοσίων ηθών ή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου».  

Σχόλια: όπως και σε σχέση με το άρθρο 4 

Επιπρόσθετες εισηγήσεις:  

 Άρνηση εγγραφής μιας ΜΚΟ πρέπει να στηρίζεται σε αιτιολογημένη απόφαση 
βασισμένη σε προβλεπόμενους/συγκεκριμένους λόγους. 

 Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής, οι ΜΚΟ πρέπει να λαμβάνουν γραπτή 
αιτιολογημένη ειδοποίηση που να εξηγεί τους λόγους άρνησης. 

 Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής, οι ΜΚΟ δέον όπως έχουν δικαίωμα άσκησης 
προσφυγής (ενδιάμεσης και/ή ιεραρχικής προσφυγής) σε τρίτο μέρος. 

 Να δημιουργηθεί μηχανισμός ιεραρχικής προσφυγής. Ίσως στο Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου. 

Μέρος ΙΙ περί ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

2.7 Α.    Η λέξη ‘’κτήση’’ στον τίτλο ν’ αντικατασταθεί με ‘’απόκτηση’’. 

ΑΡΘΡΑ 8 & 27 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (αντίστοιχα)  

2.8  Σχόλια - Σε σχέση με την Εγγραφή Σωματείων, σημειώνονται συχνά σημαντικές 
καθυστερήσεις, και, σε πολλές περιπτώσεις, αυτές δεν οφείλονται σε προβλήματα 
της αίτησης, αλλά σε φόρτο εργασίας/γραφειοκρατία/έλλειψη στελέχωσης στο 
σχετικό Τμήμα του Εφόρου Σωματείων.  

Εισήγηση -   

 τροποποίηση του άρθρου 8(5) και 27(3) του νομοσχεδίου με την προσθήκη στο 
τέλος της πρότασης ότι «η οποία, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι εύλογη 
και δικαιολογημένη». Η εξέταση μιας αίτησης πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 
δύο μηνών3 

                                                
3Explanatory Memorandum to Recommendation CM/Rec (2007) 14 of the Committee of Ministers to 
member states on the Legal Status of Non-Governmental Organisations in Europe Paragraph 37 “The right 
to form NGOs with legal personality will only be truly meaningful where any process of approval that may 
be involved is completed in a reasonably speedy manner; delay in decision making should not be allowed 
to frustrate the pursuit of the objectives of the proposed organisation. A useful point of comparison in 
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 Είναι σημαντικό να καθοριστούν συγκεκριμένες και αυστηρές προθεσμίες που 
να μην υπερβαίνουν τους 4 μήνες σε σχέση με διαδικασίες ή αποφάσεις και να 
θεσμοθετηθεί η παρακολούθηση τους από τις αρμόδιες κυβερνητικές 
υπηρεσίες και τις ΜΚΟ. 

 Δέον όπως εγκαθιδρυθεί μηχανισμός διαθέσιμος στις ΜΚΟ εάν οι αρμόδιες 
κυβερνητικές υπηρεσίες δεν ανταποκριθούν στο προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα. 

 Σε σχέση με την εγγραφή στον έφορο Σωματείων (άρθρο 8(2) να δίνεται 
απόδειξη υποβολής αίτησης  

 Στο άρθρο 8(2) τα να προστεθεί η λέξη ιδρυτικά πριν τη λέξη μέλη 
(υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη) 

ΑΡΘΡΟ 9   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

2.9  Παράγραφος (ε) απαγορεύει την καταβολή αμοιβής προς μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας στον οργανισμό 

Σχόλια – αυτή η πρόνοια θα δυσχεράνει τη λειτουργία πολλών σωματείων, τα 
οποία κατά καιρούς μπορεί να αξιοποιούν τεχνογνωσία ή και εργασία μελών της 
διοίκησης τους για την πιο οικονομική και τελέσφορη λειτουργία τους (δέστε 
εισήγηση παρακάτω) 

Στην παράγραφο (στ) να διαγραφεί το «στην έδρα αυτού». Δεν χρειάζεται γιατί 
υπάρχουν οργανισμοί που είναι παγκύπριοι και κάνουν τη Γ.Σ σε διαφορετικά μέρη 
κάθε χρόνο ή έχουν πολλά μέλη που εκ των πραγμάτων δεν χωράνε στην έδρα 
τους.   

Εισήγηση - Εφόσον: 

α) Το σωματείο παραμείνει μη κερδοσκοπικός οργανισμός, και 

β) Υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση των μελών του Σωματείου για τις υπηρεσίες 
που ζητούνται, και είναι ανοικτό σε όλα τα μέλη να παράσχουν τις αιτούμενες 
υπηρεσίες εάν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, 

1. Τότε προάγεται επαρκώς ο σκοπός του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του 
Σωματείου αν προνοείται ότι ‘’καμιά τακτική αμοιβή δεν θα καταβάλλεται για 

                                                                                                                                            
judging what is reasonable might be the time taken to register corporations or business since these also 
have objectives to be scrutinised and the fulfilment of requirements to be checked. However, in most 
countries this is something that can be completed in a matter of days rather than of weeks or months. 
Failure to decide within the prescribed time limit should then be automatically treated as either a refusal 
of legal personality or the granting of it.” 
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υπηρεσίες ως μέλος του Δ.Σ’’ και να προστεθεί “κανένα μέλος του συμβουλίου 
διευθύνσεως ή διοικούντος σώματος δεν θα διορίζεται σε έμμισθο αξίωμα ή σε 
αξίωμα για το οποίο η αμοιβή συνίσταται σε δικαιώματα εργασίας που 
αποδίδει δικαιώματα”. 

ΑΡΘΡΟ 10    ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

2.10   Στο Άρθρο 10 (2) να προστεθεί  στο τέλος «και να λαμβάνει απόδειξη».  

  2.11  Στο Άρθρο 10 (3) να επεξηγηθεί η «εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης δεν αποτελεί 
από μόνη της αιτία άρνησης καταχώρησης συγκεκριμένης τροποποίησης» 
Φαίνεται να αντικρούονται οι δύο παράγραφοι. Πρόταση να διευκρινιστεί ο 
αριθμός ημερών – εισηγούμαστε 50 μέρες – πέραν των οποίων η όποια 
καθυστέρηση να είναι αδικαιολόγητη και οι τροποποιήσεις να μην γίνονται δεκτές. 
Συγχρόνως να υπάρξει παρέκκλιση για εξαιρετικούς αιτιολογημένους λόγους.  

ΑΡΘΡΟ 11  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ 

2.12 Εισήγηση – οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η εξέλιξη της 
εξέτασης της αίτησης εγγραφής να μπορεί να παρακολουθείται, επίσης, μέσω 
ειδικής ιστοσελίδας. Οι ετήσιες γνωστοποιήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Με 
αυτό τον τρόπο θα επιταχυνθεί η διαδικασία και θα μπορέσει η διοίκηση να κάνει 
άμεσα την καταχώρηση και τον έλεγχο.  

Η σχετική περίοδος γνωστοποίησης πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί σε έξι (6) 
μήνες. Αναφορικά με το εδάφιο 11(1)(β), δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσον 
απαιτείται να δίδεται κατάλογος στο Έφορο Σωματείων με τα νέα μέλη και τις 
διαγραφές μελών ή απλώς να δίδεται γνωστοποίηση αναφορικά με τον αριθμό των 
νέων μελών και τον αριθμό των διαγραφών κατά το προηγούμενο έτος. 
Εισηγούμαστε να απαιτείται μόνο ο αριθμός.  

2.13 Επιπρόσθετη εισήγηση - Η Ομάδα Πρωτοβουλίας θεωρεί ότι για σκοπούς ελέγχου 
και υπευθυνότητας (accountability) είναι απαραίτητο όπως υποβάλλονται στον 
Έφορο Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών, σε ετήσια βάση, ελεγμένοι από 
ανεξάρτητο ελεγκτή οι ετήσιοι λογαριασμοί. 

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση των 
οργανισμών και διευκολύνεται ο έλεγχος των σωματείων και η ευκολότερη 
συμμετοχή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 

2.14 Στο άρθρο 11 (2) οι 15 μέρες συμμόρφωσης να γίνουν 30.  
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ΑΡΘΡΟ 17 Γ.  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

2.15 17.(2) παρατηρούνται διαφορές στο λεκτικό του άρθρου 17 (2) και του άρθρου 
33(2), που αφορούν τη διοίκηση Σωματείων και διοίκηση Ιδρυμάτων αντίστοιχα. 
Υπάρχει λόγος για αυτό;  

ΑΡΘΡΟ 18  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΨΗΦΟ 

2.16 Σχόλιο Συμφωνούμε ότι εάν μέλος της διοίκησης ή στενός συγγενής έχει ίδιο 
συμφέρον από κάποια απόφαση (π.χ. κατακύρωση μιας προσφοράς για αγορά Η/Υ 
για το Σωματείο), δεν πρέπει να λαμβάνει μέρος στη συζήτηση ή ψηφοφορία για 
το σχετικό θέμα.  

Εισήγηση ο περιορισμός να είναι μόνον μέχρι συγγενείς 2ου βαθμού.  

ΑΡΘΡΟ 22    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

2.17 Άρθρο 22 (2) να αντικατασταθεί η πρόταση «όλα τα μέλη» με την πρόταση «η 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών. 

Άρθρο 22(3) Ο περιορισμός να είναι μόνο μέχρι συγγενείς 2ου βαθμού όπως στο 
18(1).   

ΑΡΘΡΟ 24    ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

2.18 Άρθρο 24 (1) Πως συνάδει το να έχει διαπραχθεί κάτι που είναι παράνομο και η 
δυνατότητα αγωγής να παρέρχεται μετά από 6 μήνες; Θα έπρεπε οι πρόνοιες της 
δυνατότητας αγωγής να συνάδουν με τις πρόνοιες του νόμου για το εν λόγω 
αδίκημα και την παραγραφή του. 

ΆΡΘΡΟ 25    ΔΙΑΛΥΣΗ 

2.19 Άρθρο 25 (β) να βελτιωθεί η διατύπωση της παρ. 6 ‘’εφόσον μέχρι τότε δεν έχουν 
ανταποκριθεί σε προειδοποίηση του Εφόρου να του γνωστοποιήσουν τα 
ονόματα κλπ.’’ 

ΆΡΘΡΟ 26    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

2.20  Άρθρο 26(4) Να εξηγηθεί αυτή η παράγραφος. 
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Μέρος ΙΙΙ  περί ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 35  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 

2.21 Αρθρο 35(2)   ‘’Με την ιδρυτική πράξη δύνανται ν’ ανατεθούν ορισμένες 
υποθέσεις στο ίδιο άτομο’’. Πως εννοείται η λέξη ‘’υποθέσεις’’;  Μήπως εννοεί 
‘’καθήκοντα’’; 

ΑΡΘΡΟ 39    ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΕΝ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 

2.22 Αρθρο 39(3)  Προνοεί ποιος μπορεί να εγείρει τις διαδικασίες στο εδάφιο 1 του 
ιδίου αρθρου και συγκεκριμένα στις παρ. (α), (β) και (γ).  Παραλείπει ν’ αναφέρει 
ποιος εγείρει τις διαδικασίες που προνοούνται στη παρ. (δ) του άρθρου 39(1) και 
στο εδάφιο (2) του ιδίου άρθρου. 

2.23 Μέρος Γ Τέλος Ιδρύματος.  Προς αποφυγή σύγχυσης με την καταβολή τέλους, 
εισηγούμαστε ότι ο ορθός όρος είναι ‘’Διάλυση ή λήξη εργασιών ιδρύματος’’.  

Μέρος IV  περί ΛΕΣΧΩΝ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε δεν θεωρούμε ότι οι λέσχες πρέπει ή μπορούν να 
νομιμοποιούνται με τον ίδιο νόμο που αφορά σωματεία και ιδρύματα. 

ΆΡΘΡΟ 47  

2.24 Εισήγηση - στο άρθρο 47(2)β, να προστεθεί η λέξη ‘’ιδρυτικών’’ μετά τη λέξη 
‘’των’’ και πριν τη λέξη ‘’μελών’’] 

 

Μέρος VI  ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 59  ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

2.25 Αρθρο 59(3)(α)  να προστεθεί η λέξη ‘’και έγκριση’’ μετά τη λέξη ‘’κατάρτιση’’. 

Επιπρόσθετα, η προθεσμία υποβολής των ελεγμένων λογαριασμών στον έφορο 
σωματείων να είναι 6 μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους έτους. 

Τέλος, το ερώτημα παραμένει ποιος εξετάζει/ ελέγχει την τήρηση του άρθρου 
αυτού. 
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ΑΡΘΡΟ 60   ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

2.26  Άρθρο 60- Γιατί να πρέπει το σωματείο, ίδρυμα ή λέσχη να πληρώσει τα ελεγκτικά 
έξοδα; Θα έπρεπε να πληρώσει μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σοβαρές 
παραλήψεις, παραβάσεις έναντι στο νόμο και όχι απλώς για τον έλεγχο που 
διέταξε το Κράτος.  

ΑΡΘΡΟ 61    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

2.27 Αρθρο 61  Έκδοση Κανονισμού από τον Υπουργό.  Να υπάρξει πρόνοια για 
δημοσίευση και διαβούλευση, σύμφωνα με την σύγχρονη αντίληψη. 

 Επιπρόσθετα, το άρθρο 61(3) είναι αναχρονιστικό αφού προβλέπει ειδικούς 
κανονισμούς του δικαστηρίου για τη ρύθμιση της δικογραφίας, πρακτικής και 
διαδικασίας που θα τηρείται για θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή 
αυτού του νόμου. 

 

3 - ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 

3.1  Ορισμός «Μη Κυβερνητικός Οργανισμός» – το κράτος δεν υιοθετεί σταθερή έννοια 
του τι αποτελεί ΜΚΟ. Θα ήταν σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι Εισηγήσεις του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τον ορισμό των ΜΚΟ4. Σε καμία υφιστάμενη 

                                                
4 Recommendation CM/Rec(2007)14  

« Par.1. […] NGOs are voluntary self-governing bodies or organizations established to pursue the 
essentially non-profit-making objectives of their founders or members. They do not include 
political parties.  

 Par.2. NGOs encompass bodies or organizations established both by individual persons  (natural 
 or legal) and by groups of such persons. They can be either membership or non- membership 
 based.  
 Par.3. NGOs can be either informal bodies or organisations or ones which have legal 
 personality.  
 Par.4. NGOs can be national or international in their composition and sphere of operation.  
 Par.5. NGOs should enjoy the right to freedom of expression and all other universally and 
 regionally guaranteed rights and freedoms applicable to them.  
 Par.6. NGOs should not be subject to direction by public authorities.  
 Par.7. NGOs with legal personality should have the same capacities as are generally enjoyed 
 by other legal persons and should be subject to the administrative, civil and criminal law 
 obligations and  sanctions generally applicable to those legal persons.  
 Par.8. The legal and fiscal framework applicable to NGOs should encourage their 
 establishment  and continued operation.  
 Par.9. NGOs should not distribute any profits which might arise from their activities to their 
 members or founders but can use them for the pursuit of their objectives.  
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νομοθεσία δεν υπάρχει ερμηνεία του όρου. Δεδομένου ότι υπάρχουν διάφορες 
νομικές μορφές Μη Κυβερνητικών Οργανισμών5 (λ.χ σωματεία, εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, trust), που συστήνονται με βάση όχι μία, αλλά 
διάφορες νομοθεσίες, και λαμβανομένου υπόψη ότι γίνονται συχνά διακρίσεις με 
βάση τη νομική μορφή ενός Μη Κυβερνητικού Οργανισμού, είναι σημαντικό να 
ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό και να καθιερωθεί κοινή αντίληψη από όλα τα 
Υπουργεία ότι οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί δεν συστήνονται αποκλειστικά με 
βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αλλά και με βάση του περι εταιρειών Νόμο και 
το Κεφάλαιο 193. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποφευχθούν οι διακρίσεις που 
έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν σχετικά με θέματα όπως για παράδειγμα τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας αιτούντων οργανισμών σε χρηματοδοτικά προγράμματα, 
τη συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και σε επιτροπές που συστήνονται από κρατικά 
τμήματα και προβλέπουν τη συμμετοχή ΜΚΟ.  

Εισήγηση: σε κατάλληλο σημείο, ίσως μετά τον ορισμό του όρου ‘’μη 
κερδοσκοπικό’’ να προστεθεί ‘’Νοείται ότι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν 
να εγγράφονται και κάτω από άλλες υφιστάμενες νομοθεσίες’’. 

3.2 Η νομοθεσία δεν απαγορεύει τη συμμετοχή μη Κύπριων (κοινοτικών και υπηκόων 
Τρίτων Χωρών) σε ΜΚΟ, είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε ως προσωπικό, είτε ως 
απλά μέλη. Παρόλα αυτά στο παρελθόν ασκήθηκαν περιορισμοί στη συμμετοχή μη 
Κύπριων σε κάποιους οργανισμούς. Θα πρέπει να διευκρινιστεί το δικαίωμα αυτών 
των ατόμων να έχουν δικαίωμα συμμετοχής τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο 
και ως απλά μέλη στους οργανισμούς. Επίσης ξένοι πολίτες με άδεια παραμονής 
στην Κύπρο πρέπει να δικαιούνται να εγγράψουν ΜΚΟ.6 Ίσα ίσα απαγορεύεται με 
βάση τους νόμους της ΕΕ να απαγορεύει ειδικά τους κοινοτικούς. Θα αποτελούσε 
παραβίαση των βασικών αρχών της ΕΕ το να απαγόρευε τους κοινοτικούς. 

                                                                                                                                            
 Par.10. Acts or omissions by public authorities affecting an NGO should be subject to 
 administrative review and be open to challenge by the NGO in an independent and 
 impartial court with full jurisdiction.» 
5
 Όπως για παράδειγμα Σωματείο, ίδρυμα, «λέσχη»; Εταιρεία μη κερδοσκοπική. 

6 Recommendation CM/Rec(2007)14  
«Par.16. Any person, be it legal or natural, national or non-national, or group of such persons, 
should  be free to establish an NGO and, in the case of non-membership-based NGOs, should be 
able to  do so by way of gift or bequest.  
Par.22. The ability of any person, be it natural or legal, national or non-national, to join 
membership-based NGOs should not be unduly restricted by law and, subject to the prohibition 
on unjustified discrimination, should be determined primarily by the statutes of the NGOs 
concerned.» 


