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Σχόλια ςτη διαβούλευςη επί του ςχεδίου νόμου «Οργανώςεισ Κοινωνίασ Πολιτών, 
εθελοντική απαςχόληςη και λοιπέσ διατάξεισ» του Υπουργείου Εςωτερικών. 

 
Το κεύμενο παρουςιϊζει τα ςχόλια που κατϋθεςε η δεξαμενό ςκϋψησ The Green Tank ςτη δημόςια 
διαβούλευςη επύ του ςχεδύου νόμου «Οργανώςεισ Κοινωνύασ Πολιτών, εθελοντικό απαςχόληςη και 
λοιπϋσ διατϊξεισ». Λόγω τεχνικού προβλόματοσ δεν κατϋςτη δυνατό η ολοκλόρωςη τησ υποβολόσ 
επύ όλων των ϊρθρων (βλ. ϊρθ. 7 και 8) ςτην ηλεκτρονικό πλατφόρμα opengov.gr και 
αποτυπώνονται με το παρόν ςυνολικϊ.  
 
Σημειώνεται ότι το Green Tank ϋχει ςυνυπογρϊψει επύςησ την Κοινό Δόλωςη 260 Οργανώςεων 
που ϋχει κατατεθεύ ςτη δημόςια διαβούλευςη.  
 
Άρθρο 1 
Θεωρούμε ότι η πρωτοβουλύα τησ πολιτεύασ να υιοθετόςει ϋνα θεςμικό πλαύςιο που αφορϊ τισ 
Οργανώςεισ τησ Κοινωνύασ των Πολιτών εύναι θετικό και επύ τησ αρχόσ μασ βρύςκει ςύμφωνουσ. 
Με αυτόν τον τρόπο, ϋμμεςα αναγνωρύζεται η ςυμβολό και ο ρόλοσ των οργανώςεων ςτην 
κοινωνύα και την οικονομύα τησ χώρασ.  
 
Προτεύνουμε, ωςτόςο, αυτό η αναγνώριςη να γύνει ρητά και να ςυμπεριληφθεύ ςχετικό διατύπωςη 
ςτον ςκοπό του ςχεδύου νόμου. Με αυτόν τον τρόπο, εκτόσ των ϊλλων, θα εύναι και ςυνεπόσ η 
πρόβλεψη για τισ ςυγκεκριμϋνεσ διευκολύνςεισ που προβλϋπει το ςχϋδιο νόμου (βλ. ενδεικτικϊ 
φορολογικϋσ ρυθμύςεισ), ενώ θα δημιουργηθεύ περιθώριο για πρόςθετεσ υποςτηρικτικϋσ ενϋργειεσ 
και προβλϋψεισ εκ μϋρουσ τησ πολιτεύασ. 
 
Άρθρο 2 
Κρύνουμε θετικϊ τη δημιουργύα τησ δημόςιασ βϊςησ δεδομϋνων (ϊρθ. 6) ςτην οπούα μπορούν 
εύκολα να καταχωριςτούν όλεσ οι ΟΚοιΠ.  
 
Ωςτόςο, κρύνουμε ότι ο όροσ ‘βϊςη δεδομϋνων’ εύναι ανεπαρκόσ. Θα όταν προτιμότερο η γενικό 
καταχώριςη των οργανώςεων να περιλαμβϊνεται ςε ϋνα ‘μητρώο’. Η εγγραφό εξϊλλου ςε ϋνα 
τϋτοιο μητρώο αποτελεύ κοινό και γενικϊ διαδεδομϋνη πρακτικό, και αποτελεύ ϋνα πρώτο βόμα 
αναγνώριςησ τησ πολιτεύασ των οργανώςεων. Η εγγραφό ςε αυτό να εύναι απλό (όπωσ 
προβλϋπεται ςτο ϊρθ. 6) και να επιτρϋπει μεν τη ςυνεργαςύα (με οποιαδόποτε μορφό) με το 
κρϊτοσ, χωρύσ όμωσ να δημιουργεύ οποιαδόποτε υποχρϋωςη ςυνεργαςύασ.  
 
Με αυτόν τον τρόπο, εύναι πιο δόκιμοσ και ο όροσ ‘ειδικό’ ςτο δεύτερο μητρώο που προτεύνεται να 
δημιουργηθεύ.  
 
Άρθρο 3 
Οριςμού:  
1) Θα πρϋπει να διευκρινιςτεύ ότι ςτουσ οριςμούσ των ΟΚοιΠ που καλύπτει το ςχϋδιο νόμου 
περιλαμβϊνονται όλεσ οι νομικϋσ μορφϋσ οργανώςεων και όχι μόνο οριςμϋνεσ.  
2) Επιπλϋον, πρϋπει να διευκρινιςτεύ ςαφϋςτερα η διϊκριςη μεταξύ ΟΚοιΠ και κοινωφελών 
φορϋων, και γιατύ εύναι (αν εύναι) απαραύτητη η διϊκριςη αυτό.  
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Άρθρο 7 
Το ϊρθρο 7 παρϊγραφοσ γ αναγνωρύζει ύςωσ για πρώτη φορϊ, νομοθετικϊ και ρητϊ, ότι εύναι 
δυνατό η ςύμβαςη (εργαςύασ – ϋργου κ.ο.κ.) εταύρου ό μϋλουσ με την εταιρεύα ό τον Φορϋα που 
ςυμμετϋχει, αντύθετα με την πολύ διαδεδομϋνη ϊποψη ότι αυτό δεν επιτρϋπεται, που κρύνεται 
ιδιαιτϋρωσ ενθαρρυντικό. 
 
Παρόλο που αναγνωρύζει ότι κϊτι τϋτοιο εύναι δυνατό, όπωσ ϋχει όδη γύνει δεκτό ςε δικαςτικϋσ 
αποφϊςεισ και αναγνωρύζεται και από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ, η διϊταξη που επιτρϋπει την 
εγγραφό ςτο ειδικό μητρώο μόνο με τισ προώποθϋςεισ που εκεύ αναφϋρονται οδηγεύ ουςιαςτικϊ 
ςτην εξαύρεςη τησ πλειονότητασ των ΟΚοιΠ από την εγγραφό τουσ ςτο Ειδικό Μητρώο και 
ςυνακόλουθα από χρηματοδοτόςεισ ϊνω του ορύου των 50.000€ που τύθεται. 
 
Σε αυτό το ςημεύο θα πρϋπει να τονιςθεύ ότι οι εταύροι μιασ ΑμΚΕ ϋχουν νομικό ευθύνη για την 
κϊλυψη των όποιων χρεών δημιουργηθούν με την ύδια τουσ την περιουςύα, ϊρα αυτονόητα εύναι 
θεμιτό να θϋλουν να ςυμμετϋχουν ςτη Διούκηςό τουσ, ώςτε να μην πϋςουν θύματα δυςϊρεςτων 
εκπλόξεων. Με τη ςυγκεκριμϋνη πρόβλεψη όμωσ, δεν μπορούν να εύναι μϋλη τησ διούκηςησ, ό αν 
εύναι, δεν μπορούν να ςυνϊπτουν ςύμβαςη με τουσ φορεύσ που ςυμμετϋχουν, και ϊρα να 
ςυμμετϋχουν ενεργϊ και με επαγγελματιςμό ςτην υλοπούηςη του ςκοπού τησ οργϊνωςησ, ενώ 
ςυγχρόνωσ η ΟΚοιΠ να λϊβει κρατικό χρηματοδότηςη ανώτερη του ορύου που τύθεται (ακόμα κι αν 
η χρηματοδότηςη αυτό εύναι για μύα μόνο μύα φορϊ, ό για την υλοπούηςη ςυγκεκριμϋνου ϋργου). 
Συνεπώσ, ςτην περύπτωςη μεγαλύτερησ χρηματοδότηςησ, ςτην οπούα υπϊρχει και μεγαλύτερη 
ευθύνη, κϊτι που γενικϊ αναγνωρύζει ρητϊ το ύδιο ϊρθρο ότι επιτρϋπεται, δεν εύναι δυνατόν 
πρακτικϊ να ςυμβεύ. 
 
Στη δε προςπϊθεια να ςυμβιβϊςει το γεγονόσ ότι αυτό επιτρϋπεται, η παρϊγραφοσ προςθϋτει 
επιπλϋον όρουσ που καθιςτούν πρακτικϊ αδύνατη την εγγραφό ςτο μητρώο των περιςςότερων 
ΟΚοιΠ ςτη χώρα: με την προώπόθεςη που τύθεται περύ 3% του ςυνόλου των εργαζομϋνων, για να 
προςληφθεύ ϋνασ εταύροσ ό μϋλοσ και να εγγραφεύ ςτο Ειδικό Μητρώο, θα πρϋπει ο Φορϋασ να 
αριθμεύ τουλϊχιςτον 34 εργαζόμενουσ, προώπόθεςη που δεν ιςχύει για το ςυντριπτικό μϋροσ των 
ΟΚοιΠ τησ χώρασ.  
 
Ο ϋλεγχοσ ςτρεβλώςεων που πιθανϊ να ϋχουν εντοπιςτεύ ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, λόγω μη 
ςυμμόρφωςησ με τισ αρχϋσ τησ διαφϊνειασ και τησ χρηςτόσ διούκηςησ κϊποιων, λύγων, Φορϋων 
ςτη χώρα, δεν θα πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να αποθαρρύνει την επαγγελματικό εναςχόληςη με 
τον τομϋα τησ κοινωνύασ των πολιτών ό να δυςκολεύει την ύδρυςη και αφοςύωςη ανθρώπων ςτουσ 
ςκοπούσ των οργανώςεων που εύναι εταύροι ό μϋλη. 
 
Άρθρο 8 
Υπϊρχει πλόθοσ Φορϋων που δεν διαθϋτουν Διοικητικό Συμβούλιο, παρϊ μόνο Διαχειριςτό και 
Γενικό Συνϋλευςη, με βϊςη τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. Αυτό θα πρϋπει να προβλεφθεύ. 
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