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Αυτή η έκθεση δημοσιεύεται από την Choosing Love and Justice Limited, η οποία υπάρχει για να κάνει θετικές αλλαγές που προωθούν τα δικαιώματα, 

τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια των προσφύγων και των εκτοπισμένων. Η Choosing Love and Justice Limited συνεργάζεται με την Choose Love, μία 

οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζει ΜΚΟ και βασικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 70 οργανώσεων εταίρων 

στην Ελλάδα. Από το 2015, η Choose Love έχει χρηματοδοτήσει ανθρωπιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα με σχεδόν 20.000.000 ευρώ. Η Choose Love 

and Justice Limited είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 13070494. Η Choose Love είναι ένα περιορισμένο 

ταμείο υπό την αιγίδα του Prism the Gift Fund, φιλανθρωπική οργάνωση Ηνωμένου Βασιλείου 1099682.
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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Αυτή η έρευνα δείχνει πως η ισχύουσα νομοθεσία για την εγγραφή ΜΚΟ στην Ελλάδα θα βάλει 

εμπόδια  στην ικανότητα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να παρέχουν υπηρεσίες και να 

καταγράφουν την αντιμετώπιση των προσφύγων και εκτοπισμένων. Αυτές οι οργανώσεις παρέχουν 

κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια και ήταν σημαντικές στην ανταπόκριση και αποκάλυψη των συνθηκών 

που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες και εκτοπισμένοι. Συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας 

70 από αυτές τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αυτή η έκθεση καλεί να ευθυγραμμιστεί η 

νομοθεσία με Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Αυτή η νομοθεσία, υπό την κριτική ηγετικών οργανισμών περιλαμβανομένου του Συμβουλίου 

Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης, υστερεί από πρότυπα 

διεθνή, περιφερειακά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Ο τρόπος 

που ένα Κράτος νομοθετεί την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι – το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να 

σχηματίζεται και να λειτουργεί μία οργάνωση ανεξάρτητα και χωρίς αναίτιο περιορισμό – αποκαλύπτει 

το πραγματικό επίπεδο της δημοκρατίας του.

Σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, η νομοθεσία και οι απαιτήσεις εγγραφής έχουν αλλάξει δραστικά, 

επεκτεινόμενες τέσσερις φορές. Ο κοινός παρονομαστής είναι ότι η εγγραφή είναι πλέον υποχρεωτική 

για όλες τι οργανώσεις που ασχολούνται με τη μετανάστευση. Οι απαντήσεις της έρευνας δείχνουν 

ότι οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία και στις διαδικασίες εγγραφής έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένη 

σύγχυση, παρανόηση και έλλειψη ασφάλειας δικαίου.

Η νομοθεσία και οι αλλαγές στη μορφή υποδοχής στην Ελλάδα θα μειώσουν δραστικά την πρόσβαση 

της κοινωνίας των πολιτών σε μέρη όπου βρίσκονται πρόσφυγες και εκτοπισμένοι. Αυτή η μειωμένη 

πρόσβαση θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς η κοινωνία των πολιτών 

παρέχει τα πάντα από τροφή μέχρι νομική υποστήριξη και περίθαλψη. 

Από τις 70 οργανώσεις που ρωτήθηκαν, 20 οργανώσεις σημείωσαν ότι λόγω της νομοθεσίας 

περί εγγραφής έχουν ήδη χάσει την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υποδοχής ή αντιμετωπίζουν 

αυξανόμενες δυσκολίες πρόσβασης. Ακόμη 40 προβλέπουν προβλήματα με την ικανότητά τους να 
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παρέχουν βασικές υπηρεσίες και 75% των οργανώσεων προέβλεψαν προβλήματα να καταγράψουν 

τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι εκτοπισμένοι.

Ενώ είναι λογικό ένα Κράτος να έχει μητρώο οργανώσεων, η συντριπτική πλειονότητα των 

οργανώσεων πιστεύει ότι η διαδικασία εγγραφής είναι υπερβολικά περίπλοκη και το 45% των 

οργανώσεων πιστεύουν ότι είναι απίθανο οι εν λόγω οργανώσεις τους να μπορούν να συμμορφωθούν 

με όλες τις απαιτήσεις. Οι οργανώσεις γενικά ανησυχούν εξαιρετικά για τις οικονομικές επιπτώσεις 

της διαδικασίας εγγραφής, την ανάγκη απόδειξης αποτελεσματικότητας και χρηματοοικονομικής 

σταθερότητας, περιορισμούς που τίθενται στην εσωτερική δομή διοίκησης των οργανώσεων και την 

απαίτηση παροχής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων για όλα τα μέλη της οργάνωσης.

Εδώ και αρκετό καιρό, οι ειδικοί εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη συρρίκνωση του χώρου για 

την κοινωνία των πολιτών παγκοσμίως. Αυτή η εγγραφή προστίθεται στην αύξηση των περιορισμών 

που τίθενται στην κοινωνία των πολιτών μέσα στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που 

περιλαμβάνουν αύξηση της ποινικοποίησης, εκφοβισμό και περιοριστικούς νόμους.

Η τρέχουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση 10616/2020 που ρυθμίζει τη διαδικασία εγγραφής πρέπει να 

ανακληθεί και μια άλλη νομοθεσία σχετικά με την εγγραφή ΜΚΟ πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, πρέπει να υπάρξει ώθηση για κατανοητή παρακολούθηση και ανάλυση της νομοθεσίας 

που σχετίζεται με την εγγραφή στην Ελλάδα. Αυτή η έκθεση επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια γενική 

ανησυχία μεταξύ των οργανώσεων πως τα τείχη της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα κλείνουν, 

αλλά υπάρχει ελπίδα ότι δεν είναι πολύ αργά για να αντιστρέψουμε την τάση αυτή.
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι ουσιαστικές για την ανάπτυξη και την πραγματοποίηση 

της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Αυτές οι οργανώσεις 

διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των αρχών, εκφράζουν τις ανησυχίες των πολιτών 

και παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες τις οποίες δεν μπορούν να αναπαράγουν επίσημα όργανα.1 Το 

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών τόνισε ότι μια ισχυρή κοινωνία των 

πολιτών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, επιτρέποντας τη διαφωνία και 

την απογοήτευση να διοχετεύεται με νόμιμο τρόπο.2 Ο τρόπος με τον οποίο ένα κράτος νομοθετεί 

την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για ανεξαρτησία και χωρίς 

αδικαιολόγητους περιορισμούς για τη σύσταση και τη λειτουργία ενός οργανισμού, αποκαλύπτει την 

κατάσταση της δημοκρατίας του.3  Εδώ και αρκετό καιρό, οι ειδικοί εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με 

τη συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των 

κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης Ρωσία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ελλάδα4.  Ο χώρος 

για την κοινωνία των πολιτών συρρικνώνεται ιδιαίτερα γρήγορα για οργανώσεις που συνεργάζονται 

με πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες (εφεξής πρόσφυγες και εκτοπισμένοι) και συχνά 

υπόκεινται σε ποινικοποίηση, εκφοβισμό και περιορισμούς. 5

1 Υπόθεση C-78/18 Επιτροπή κατά Ουγγαρίας [2020] παρ. 112, Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της 
Ευρώπης): «Opinion on the Compatibility With European Standards of Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on 
NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 8, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Protecting Civil Society Space: Strengthening 
Freedom of Association, Assembly and Expression and the Right to Defend Rights in the EU» (Οκτώβριος 2020), Επιτροπή της ΕΕ: 
«European Governance - A White Paper» COM (2001) 428 τελικό
2 Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή σχετικά με τα δικαιώματα της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι (29 
Ιουνίου 2017) UN DOC A/HRC/35/28 παρ. 26
3 Gorzelik & Ors κατά Πολωνίας App αρ. 44158/98 (ECtHR, 17 Φεβρουαρίου 2004) παρ. 88, Σιδηρόπουλος και άλλοι κατά Ελλάδας App 
αρ. 57/1997/841/1047 (ECtHR, 10 Ιουλίου 1998) παρ. 40, Επιτροπή της ΕΕ: «Further Strengthening the Rule of Law Within the Union» 
COM (2019) 163 τελικό σελίδα 8-9
4 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Non-Governmental Organisations: Review 
of Developments in Standards, Mechanism and Case Law» (Φεβρουάριος 2020) CONF/EXP(2020)1 παρ. 13, 17, 205, Συμβούλιο 
Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «International Standards Relating to Reporting and Disclosure 
Requirements for Non-Governmental Organisations» (27 Νοεμβρίου 2018) CONF/EXP(2018)3 παρ. 9-17, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή 
σχετικά με τα δικαιώματα της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι (29 Ιουνίου 2017) UN DOC A/HRC/35/28 
παρ. 14; PACE Διακήρυξη 2096 (2016) παρ. 4, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Protecting Civil Society Space: Strengthening Freedom of 
Association, Assembly and Expression and the Right to Defend Rights in the EU» (Οκτώβριος 2020)
5 Ειδικός Εισηγητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών: «Right to Freedom of Association of Migrants and their Defenders» 
(13 Μαΐου 2020) UN DOC A/HRC/44/42 παρ. 74, 81, Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): 
«Guidelines on Protecting NGO Work in Support of Refugees and Other Migrants» (Μάιος 2020) CONF/EXP(2020)3 παρ. 2 
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Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 

και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα 

συγκαταλέγεται μεταξύ πολλών κρατών μελών της ΕΕ που έχουν εκδώσει νόμους που δεν πληρούν 

τα διεθνή, περιφερειακά και κοινοτικά πρότυπα ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Σύμφωνα με αυτή 

τη μελέτη, η Ελλάδα στοχεύει ΜΚΟ που εργάζονται με πρόσφυγες και εκτοπισμένους, παραβιάζοντας 

την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.6 Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ από 

το Συμβούλιο της Ευρώπης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στην 

Ελλάδα, που ισχύουν μόνο για τις οργανώσεις που εργάζονται με πρόσφυγες και εκτοπισμένους, 

δημιουργούν πολλά προβλήματα συμμόρφωσης με το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία 

του συνεταιρίζεσθαι και στην ιδιωτική ζωή.7 Ο Ελληνικός Νόμος 4686/2020 και η Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 10616/2020 θα έχουν τη δυνατότητα να αποκλείσουν πολλές οργανώσεις από τη λειτουργία 

τους στην Ελλάδα, επειδή η εγγραφή έχει γίνει υποχρεωτική προϋπόθεση για εργασία στην Ελληνική 

επικράτεια.8 

6 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Protecting Civil Society Space: Strengthening Freedom of Association, Assembly and Expression and the 
Right to Defend Rights in the EU» (Οκτώβριος 2020) σελίδες 46, 54-61
7 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης):  «Opinion on the Compatibility With European 
Standards of Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 
103-106
8 Ελληνικός Νόμος Αρ. 4686/2020 (12 Μαΐου 2020) Άρθρο 58 και Κοινή Υπουργική απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. 10616/2020 
(10 Σεπτεμβρίου 2020) Άρθρο 1(1) και 6
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Αυτή η έκθεση εξετάζει πώς η νομοθεσία επηρεάζει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην 

Ελλάδα που συνεργάζονται με πρόσφυγες και εκτοπισμένους. Αυτές οι οργανώσεις παρέχουν συχνά 

υπηρεσίες που είναι αδύνατον να αναπαραχθούν από πιο επίσημα ιδρύματα. Έπαιξαν καθοριστικό 

ρόλο στην ανταπόκριση και στην αποκάλυψη των τρομερών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι 

πρόσφυγες και οι εκτοπισμένοι. Στην Ελλάδα, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν παίξει 

έναν αναντικατάστατο ρόλο στην ανθρωπιστική ανταπόκριση στους πρόσφυγες. Οι δράσεις της 

κοινωνίας των πολιτών παρείχαν στέγη, τροφή, περίθαλψη, έρευνα και διάσωση, νομικές συμβουλές 

και άλλες μορφές υποστήριξης. Με την ικανότητα να κινούνται γρήγορα, αυτές οι οργανώσεις έχουν 

καλύψει με συνέπεια τις ανάγκες των εκτοπισμένων είτε κατά την απουσία είτε παράλληλα με την 

βοήθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης και των διεθνών ΜΚΟ. 

 Μεθοδολογία 

Η έκθεση περιλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από μια 

έρευνα τον Νοέμβριο του 2020 για 70 οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών, που εργάζονται στην Ελλάδα, και πληροφορίες από 

έξι συνεντεύξεις τον Δεκέμβριο του 2020 με μικρότερες και λιγότερο 

επίσημες οργανώσεις που αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες με τη 

διαδικασία εγγραφής.9 Τόσο η έρευνα όσο και οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με εγγυημένη 

ανωνυμία, καθώς αρκετές οργανώσεις φοβόντουσαν αρνητικές συνέπειες για τη συμμετοχή τους. 

Εκτός από τη συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η παρούσα έκθεση περιγράφει 

το πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων που σχετίζονται με την ελευθερία 

του συνεταιρίζεσθαι, τονίζοντας την τριβή μεταξύ της ελληνικής νομοθεσίας και αυτού του πλαισίου. 

Η έκθεση θα αναφέρεται σε αυθεντικά πρότυπα που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και 

το Γραφείο του για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (εφεξής ΟΑΣΕ / 

ΓΔΘΑΔ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Δημοκρατία μέσω του Νόμου (εφεξής Επιτροπή της Βενετίας), 

το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι και του συναθροίζεσθαι. Αυτά τα πρότυπα, που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση, 

καθορίζουν μια ελάχιστη γραμμή εκκίνησης και κατώτατο όριο για την προστασία του ανθρώπινου 

9 Αυτή η έρευνα ταξινόμησε κάθε ερωτώμενο με βάση το μέγεθος της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με την ταξινόμηση μεγέθους της 
ΕΕ που χρησιμοποιείται για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 
πολύ μικρές ή μικρές οργανώσεις. Λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων ταξινομούνται ως μεσαίες ή μεγάλες οργανώσεις

"Aρκετές οργανώσεις   

  φοβόντουσαν   

  αρνητικές συνέπειες 

  για τη συμμετοχή τους."
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δικαιώματος στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι που πρέπει να τηρούνται από τις εθνικές αρχές.10 

Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στην παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης και 

δηλώσεων κυβερνητικών αξιωματούχων, όπως ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και 

Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2021.

Αυτή η έκθεση θα δώσει μια εικόνα για τις ανησυχίες που εξέφρασαν πολλές οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τη συρρίκνωση του χώρου για την εργασία τους στην Ελλάδα και 

πώς η ισχύουσα νομοθεσία θα περιορίσει την ικανότητα των οργανώσεων να παρέχουν υπηρεσίες, 

να παρακολουθούν τη μεταχείριση των προσφύγων και των εκτοπισμένων ατόμων και να ασκούν 

το δικαίωμά τους στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Η έκθεση θα επικεντρωθεί σε τέσσερις 

κομβικούς τομείς ανησυχίας, πρώτον, στο στόχο της νομοθεσίας σχετικά με την εγγραφή ΜΚΟ και 

τον πολιτικό λόγο που παρουσιάζεται γύρω από το νόμιμο έργο των ΜΚΟ. Δεύτερον, στα ζητήματα 

που απορρέουν από την έλλειψη βεβαιότητας δικαίου στο επιχειρησιακό περιβάλλον των ΜΚΟ στην 

Ελλάδα. Τρίτον, στη προβλεπόμενη μείωση της ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών να ασκεί τον 

ρόλο της στην παροχή μαρτυρίας λόγω του περιορισμού της πρόσβασης σε μέρη όπου βρίσκονται 

πρόσφυγες και εκτοπισμένοι. Τέταρτον, στις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις εγγραφής που θα 

μπορούσαν να εμποδίσουν πολλές οργανώσεις να εγγραφούν και κατά συνέπεια να εργαστούν στην 

Ελλάδα. Ο επίλογος θα παρέχει συστάσεις για τις ελληνικές αρχές και τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνές. 

10 ΟΑΣΕ / ΓΔΘΑΔ, Επιτροπή της Βενετίας και Συμβούλιο της Ευρώπης: «Guidelines on the Freedom of Association» (2015) σελίδα 5

8



ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ - ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Τα πρότυπα σχετικά με το δίκαιο των ΜΚΟ καθιστούν σαφές, ότι οι αρχές μπορούν να απαιτήσουν 

ορισμένες τυπικές διαδικασίες από τις οργανώσεις προκειμένου να εγγραφούν επίσημα, 

ωστόσο η επιβολή τέτοιων τυπικών διαδικασιών θεωρείται ως παρέμβαση στην ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι. 11Τέτοιες παρεμβολές μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο βάσει μιας επιτακτικής 

ανάγκης σε μια δημοκρατική κοινωνία που έχει μετατραπεί σε νόμο και είναι προς το συμφέρον της 

εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας, της πρόληψης της αναταραχής ή του εγκλήματος και 

της προστασίας της υγείας, των ηθών και των ελευθεριών των  τρίτων.12 Υπάρχει σαφής υποχρέωση 

να αποδειχθεί ότι υπάρχει μια επιτακτική κοινωνική ανάγκη για περιοριστεί η ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι, για την οποία το βάρος της απόδειξης φέρει το Κράτος. 13Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καθιερώσει ότι μόνο πειστικοί και επιτακτικοί λόγοι θα μπορούσαν 

να δικαιολογήσουν τον περιορισμό της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Ένας μεγάλος αριθμός 

ανταποκριθέντων στην έρευνα συμφωνεί ότι κάποια μορφή εποπτείας, συντονισμού και ρύθμισης από 

τις αρχές θα μπορούσε να είναι απαραίτητη και μάλιστα θα ήταν ευπρόσδεκτη. Τούτου λεχθέντος, το 

85 τοις εκατό των 70 οργανώσεων που ρωτήθηκαν φοβούνται ότι η νομοθεσία στην τρέχουσα μορφή 

της θα αποθαρρύνει την άσκηση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Οι οργανώσεις ανέφεραν ότι 

οι απαιτήσεις εγγραφής είναι μεροληπτικές και επαχθείς, ενώ φαίνεται να υπάρχει γενική δυσπιστία 

στις προθέσεις των αρχών.14

Ένας μεγάλος αριθμός ανταποκριθέντων στην έρευνα συμφωνεί ότι κάποια μορφή εποπτείας, 

συντονισμού και ρύθμισης από τις αρχές θα μπορούσε να είναι απαραίτητη και μάλιστα θα ήταν 

ευπρόσδεκτη. Τούτου λεχθέντος, το 85 τοις εκατό των 70 οργανώσεων που ρωτήθηκαν φοβούνται 

ότι η νομοθεσία στην τρέχουσα μορφή της θα αποθαρρύνει την άσκηση της ελευθερίας του 

συνεταιρίζεσθαι. Οι οργανώσεις ανέφεραν ότι οι απαιτήσεις εγγραφής είναι μεροληπτικές και 

11 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης):  «International Standards Relating to Reporting and 
Disclosure Requirements for Non-Governmental Organisations» (27 Νοεμβρίου 2018) CONF/EXP(2018)3 παρ. 133, Η ενωμένη οργάνωση  
Μακεδονίας Ilinden και άλλοι κατά Βουλγαρίας App αρ. 34960/04 (ECtHR, 18 Οκτωβρίου 2011) παρ. 40
12 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Άρθρο 11, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρα 12 
και 52(3), Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα Άρθρο 22 
13 Υπόθεση C-78/18 Επιτροπή κατά Ουγγαρίας [2020] παρ. 91, Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή σχετικά με τα δικαιώματα της ελευθερίας 
της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι: Maina Kiai (21 Μαΐου 2012) UN DOC A/HRC/20/27 παρ. 1, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
«Protecting Civil Society Space: Strengthening Freedom of Association, Assembly and Expression and the Right to Defend Rights in the 
EU» (Οκτώβριος 2020) σελίδα 37
14 Gorzelik & Ors κατά Πολωνίας App αρ. 44158/98 (ECtHR, 17 Φεβρουαρίου 2004) παρ. 88
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επαχθείς, ενώ φαίνεται να υπάρχει γενική δυσπιστία στις προθέσεις των αρχών. Μία οργάνωση 

συνόψισε αυτές τις ανησυχίες δηλώνοντας ότι «η διαδικασία εγγραφής απαιτεί αθέμιτες και 

μεροληπτικές απαιτήσεις που πιθανότατα θα περιορίσουν τη φωνή της κοινωνίας των πολιτών και 

της δημοκρατικής ανάληψης ευθυνών (λογοδοσίας)». Άλλες οργανώσεις εξέφρασαν την ανησυχία 

ότι οι απαιτήσεις εγγραφής «θα χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της κοινωνίας των πολιτών 

και για να απαλλαγούν από ανεπιθύμητες οργανώσεις στην Ελλάδα» και αποτελούν μια «απόπειρα 

πρόληψης ή παρεμπόδισης της λειτουργίας ΜΚΟ».

 Διαφάνεια και ανάληψη ευθυνών (λογοδοσία) 

Η ελληνική νομοθεσία αναφέρει ότι η ανάγκη για απαιτήσεις εγγραφής 

απορρέει από το δημόσιο συμφέρον, την ανάγκη για διαφάνεια 

στους τρόπους λειτουργίας των οργανώσεων και για την εγγύηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσων αναζητούν διεθνή προστασία.15 Ο 

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει 

τη μέγιστη (οικονομική) διαφάνεια στις επιχειρήσεις των ΜΚΟ (και 

σε όσους εργάζονται ή συνεργάζονται μαζί τους) και τόνισε την 

ανάγκη απομόνωσης όσων δεν πληρούν τους κανόνες διαφάνειας 

και καλής διαχείρισης.16 Τα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της ΕΕ 

αποσαφηνίζουν ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικά για 

την εδραίωση της εμπιστοσύνης του κοινού, αλλά δεν θεωρούνται ικανοί στόχοι από μόνοι τους για 

να δικαιολογήσουν οποιαδήποτε παρέμβαση στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Η διαφάνεια και 

η ανάληψη ευθυνών (λογοδοσία) είναι μέσα για την επίτευξη των αποδεκτών λόγων παρέμβασης 

όπως η δημόσια ασφάλεια και η τάξη που αναφέρονται παραπάνω.17 Οι κατευθυντήριες γραμμές 

για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι προσθέτουν ότι οι αρχές δεν θα έπρεπε «να απαιτούν αλλά 

να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τις ενώσεις (σημ. μτφρ. «πολιτών») να είναι υπεύθυνες και 

15 Υπουργική απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας  Αρ. 10616/2020 (10 Σεπτεμβρίου 2020) Άρθρο 1(3)
16 Νότης Μηταράκης: «Ξεκινά η λειτουργία του Μητρώου ΜΚΟ και μελών ΜΚΟ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (επίσημη 
ιστοσελίδα, 14 Απριλίου 20202) <link> πρόσβαση στις 20 Νοεμβρίου 2020, Κωστής Π. Παπαδιόχος: «Eπιχείρηση – τάξη στις ΜΚΟ με 
κατάθεση νομοσχεδίου» (Καθημερινή, 7 Ιουνίου 2020) <link> πρόσβαση στις 26 Νοεμβρίου 2020
17 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Opinion on the Compatibility With European 
Standards of Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 50, 
Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «International Standards Relating to Reporting and 
Disclosure Requirements for Non-Governmental Organisations» (27 Νοεμβρίου 2018) CONF/EXP(2018)3 παρ. 45, 138, ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, 
Επιτροπή της Βενετίας και Συμβούλιο της Ευρώπης: «Joint Opinion on the Romanian Draft Law 140/2017» (16 Μαρτίου 2018) παρ. 64, 
ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, Επιτροπή της Βενετίας και Συμβούλιο της Ευρώπης: «Guidelines on the Freedom of Association» (2015) παρ. 224

" Το 84% των 

οργανώσεων που 

ερωτήθηκαν πιστεύουν 

ότι η αύξηση της 

διαφάνειας δεν 

νομιμοποιεί τις 

τρέχουσες απαιτήσεις 

εγγραφής στην 

Ελλάδα."
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διαφανείς».18 Το 84% των οργανώσεων που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι η αύξηση της διαφάνειας δεν 

νομιμοποιεί τις τρέχουσες απαιτήσεις εγγραφής στην Ελλάδα, ειδικά λόγω των επαχθών απαιτήσεων 

εγγραφής και, κατά ειρωνεία, της έλλειψης διαφάνειας σχετικά με τη διαδικασία και τη νομοθεσία.

 Κίνητρα για την επιβολή προϋποθέσεων εγγραφής 

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ τόνισε ότι η παροχή αποδεικτικών 

στοιχείων σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των περιορισμών στην εργασία 

της κοινωνίας των πολιτών έχει ένα ιδιαίτερα υψηλό όριο «εάν οι δηλώσεις και ενέργειες δημοσίων 

υπαλλήλων αποκαλύψουν προκατάληψη ή άλλους πολιτικούς στόχους».19 Τα κράτη δεν θα έπρεπε 

να χρησιμοποιούν νόμιμους στόχους για τον περιορισμό της εργασίας των ΜΚΟ ως πρόσχημα για 

τον έλεγχο των ΜΚΟ ή για τον περιορισμό της ικανότητάς τους να εκτελούν το νόμιμο έργο τους.20 

Αρκετές οργανώσεις που ρωτήθηκαν και ανταποκριθέντες ανέφεραν ότι η διαδικασία εγγραφής έχει 

πολιτικά κίνητρα και ο πολιτικός λόγος υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει ένα απώτερο κίνητρο για 

τις απαιτήσεις εγγραφής. Η μετανάστευση ήταν ένα βασικό ζήτημα στην προεκλογική εκστρατεία 

για το τώρα κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλώνουν ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρή 

οριοθέτηση των ρόλων των ΜΚΟ όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης και ότι μόνο οι 

οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στις Ελληνικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν - και 

μόνο όταν οι Ελληνικές αρχές τις θεωρούν χρήσιμες.21 Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το έργο των 

ΜΚΟ πρέπει να ελέγχεται από το Κράτος, προκειμένου να φέρει τάξη στις δραστηριότητες τους.22 Ο 

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε ότι η νομοθεσία θα φέρει τάξη αντί για χάος καθώς θα 

παρέχει αυστηρό έλεγχο και έλεγχο των οργανώσεων και των μελών τους.23 Ο Υφυπουργός πρόσθεσε 
18 ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ,Επιτροπή της Βενετίας και Συμβούλιο της Ευρώπης: «Guidelines on the Freedom of Association» (2015) παρ. 224
19 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «International Standards Relating to Reporting and 
Disclosure Requirements for Non-Governmental Organisations» (27 Νοεμβρίου 2018) CONF/EXP(2018)3 παρ. 80
20 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Using Criminal Law to Restrict the Work of NGOs 
Supporting Refugees and Other Migrants in Council of Europe Member States» (Δεκέμβριος 2019) CONF/EXP(2019)1 παρ. 53, ΟΑΣΕ/
ΓΔΘΑΔ- Επιτροπή της Βενετίας: «Joint Opinion on the Provisions of the So-called "Stop Soros" Draft Legislative Package which Directly 
Affect NGOs» (24 Ιουνίου 2018) παρ. 80, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Protecting Civil Society Space: Strengthening Freedom of Association, 
Assembly and Expression and the Right to Defend Rights in the EU» (Οκτώβριος 2020) σελίδα 17
21 Νέα Δημοκρατία «Έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα, οι βασικοί άξονες του σχεδίου μας» (2019) σελίδες 59-60
22 Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης λέει ότι η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί «σκοτεινές» ΜΚΟ σχετικά με το θέμα των προσφύγων (Θέμα, 6 
Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020 και Τα νησιά θα αποσυμφορηθούν, τα σύνορα φυλάσσονται - Θα μπει 
επιτέλους τάξη στις ΜΚΟ (Emprosnet, 6 Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020, Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης 
«Χαιρετισμός Κ. Μητσοτάκη για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του Λιμενικού Σώματος» (Youtube, 5 Φεβρουαρίου 2020) 
<link> πρόσβαση στις 26 Νοεμβρίου 2020. 
23 Νότης Μηταράκης: «Ξεκινά η λειτουργία του Μητρώου ΜΚΟ και μελών ΜΚΟ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (επίσημη 
ιστοσελίδα, 14 Απριλίου 20202) <link> πρόσβαση στις  20 Νοεμβρίου 2020, Κωστής Π. Παπαδιόχος: «Eπιχείρηση – τάξη στις ΜΚΟ 
με κατάθεση νομοσχεδίου» (Καθημερινή, 7 Ιουνίου 2020) <link> πρόσβαση στις 26 Νοεμβρίου 2020, Νότης Μηταράκης: «Ξεκινά η 
λειτουργία του Μητρώου ΜΚΟ και μελών ΜΚΟ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (επίσημη ιστοσελίδα, 14 Απριλίου 20202) 
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ότι η νομοθεσία προοριζόταν για τον έλεγχο της δράσης των ΜΚΟ και ότι οι οργανώσεις που δεν 

μπορούσαν να πληρούν τους όρους που έθεσε η κυβέρνηση θα αποκλείονταν από τη διαχείριση της 

μετανάστευσης.24

 Πολιτικός λόγος για να δικαιολογηθεί ο αυξημένος έλεγχος της κοινωνίας των πολιτών 

Αναφερόμενος στους περιοριστικούς νόμους των ΜΚΟ στην Ουγγαρία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

κατέστησε σαφές ότι τα κράτη πρέπει να απέχουν από τη δημιουργία αρνητικής εικόνας της 

κοινωνίας των πολιτών ή να εμποδίσουν την ανεξαρτησία τους.25 Ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ έχει 

προειδοποιήσει για τις αρνητικές συνέπειες του στιγματισμού και επίθεσης του έργου των ΜΚΟ από 

τις αρχές.26 Επί του παρόντος, η πραγματικότητα είναι ότι οι αρχές θεωρούν ορισμένες πτυχές της 

κοινωνίας των πολιτών ως πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια. Αυτή η υποψία από μόνη της έχει 

ως αποτέλεσμα να βλάπτει τη φήμη των οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών.27 Η εχθρική 

ρητορική και η ποινικοποίηση έχουν αποθαρρύνει την αλληλεγγύη, έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενη 

δυσπιστία στο έργο της κοινωνίας των πολιτών, ακόμη και σε φυσικές επιθέσεις κατά των ΜΚΟ.28 

Αρκετές οργανώσεις που ρωτήθηκαν και έδωσαν συνέντευξη για αυτήν την έρευνα πιστεύουν ότι οι 

αρχές απεικονίζουν μια αρνητική εικόνα της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως εκείνων των επιχειρήσεων 

μικρότερων (ξένων) οργανώσεων και βασικών κινημάτων. Αυτές οι οργανώσεις έδειξαν γενικό 

φόβο ότι ο πολιτικός λόγος θα στρέψει την αντίληψη του κοινού εναντίον του έργου τους και των 

προσφύγων και των εκτοπισμένων.

Η αιτιολόγηση του Κρατικού ελέγχου στο έργο της κοινωνίας των πολιτών βασίστηκε σε ένα αφήγημα 

(μεταξύ τέλους 2019 και Ιανουαρίου 2021) ότι στο παρελθόν μια επιλογή οργανώσεων λειτούργησε 

υπεύθυνα, παρέχοντας βοήθεια για την κάλυψη σοβαρών κενών της κυβέρνησης, αλλά πως τώρα 

υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με τη λειτουργία άλλων ΜΚΟ.29 Ο Πρωθυπουργός έχει αναφέρει ότι το έργο 

<link> πρόσβαση στις 20 Νοεμβρίου 2020 
24 Γεώργιος Κουμουτσάκος: «Σημεία συνέντευξης Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργου Κουμουτσάκου, στα 
«Παραπολιτικά» και τον Κ. Παπαχλιμίντζο» (Επίσημη ιστοσελίδα, 9 Μαΐου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020
25 Υπόθεση C-78/18 Επιτροπή κατά Ουγγαρίας [2020] παρ. 113-114
26 Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή σχετικά με τα δικαιώματα της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι (26 
Ιουλίου 2018) UN DOC A/HRC/38/34 
27 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Using Criminal Law to Restrict the Work of NGOs 
Supporting Refugees and Other Migrants in Council of Europe Member States» (Δεκέμβριος 2019) CONF/EXP(2019)1 παρ. 13 and 20
28 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Using Criminal Law to Restrict the Work of NGOs 
Supporting Refugees and Other Migrants in Council of Europe Member States» (Δεκέμβριος 2019) CONF/EXP(2019)1 97, 119 
29 Νέα Δημοκρατία: «Έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα, οι βασικοί άξονες του σχεδίου μας» (2019), Ενημέρωση Πολιτικών Συντακτών 
από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη (Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 12 Οκτωβρίου 2020) <link> 
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ορισμένων ΜΚΟ είναι σκοτεινό και δεν είναι ανεκτό.30 Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δήλωσε 

ότι η κυβέρνηση δεν κάνει κυνήγι μαγισσών, αλλά οποιοσδήποτε οργανισμός που έχει εργαστεί στο 

«σκοτάδι» πρέπει να αντιμετωπίζεται με διαφορετική νοοτροπία, καθώς «το σιτάρι πρέπει να χωριστεί 

από την ήρα».31 Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στο έργο των ΜΚΟ ως προβληματικό και αμφιλεγόμενο, 

δηλώνοντας ότι υπήρχαν βαθιά και σκοτεινά δίκτυα οργανώσεων που συμπεριφέρονται σαν βδέλλες 

ή τσιμπούρια.32 Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ορισμένες ΜΚΟ εργάζονται με παρασιτικό 

τρόπο.33

Αυτός ο λόγος έχει συνδέσει το έργο των ΜΚΟ με τη διάδοση παραπληροφόρησης, κακής 

διαχείρισης (χρηματοδότησης), υποκίνησης ταραχών και έλλειψης συνεργασίας μεταξύ προσφύγων 

και εκτοπισμένων ανθρώπων και αρχών.34 Τον  Μάρτιο του 2020, το Δίκτυο Αναφορών Ρατσιστικής 

Βίας συνέδεσε άμεσα τον αρνητικό λόγο των αρχών με επιθέσεις σε οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών στα Ελληνικά νησιά.35 Τον Νοέμβριο του 2020, πραγματοποιήθηκαν επιδρομές στα γραφεία 

πρόσβαση στις 27 Νοεμβρίου 2020 
30 Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης λέει ότι η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί «σκοτεινές» ΜΚΟ σχετικά με το θέμα των προσφύγων (Θέμα, 6 
Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020 και Τα νησιά θα αποσυμφορηθούν, τα σύνορα φυλάσσονται - Θα μπει 
επιτέλους τάξη στις ΜΚΟ (Emprosnet, 6 Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020, Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης: 
«Χαιρετισμός Κ. Μητσοτάκη για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του Λιμενικού Σώματος» (Youtube, 5 Φεβρουαρίου 2020) 
<link> πρόσβαση στις 26 Νοεμβρίου 2020.
31 Κωστής Π. Παπαδιόχος: «Eπιχείρηση – τάξη στις ΜΚΟ με κατάθεση νομοσχεδίου» (Καθημερινή, 7 Ιουνίου 2020) <link> πρόσβαση στις 
26 Νοεμβρίου 2020, Μηταράκης: «Θα οριστεί εθνικός συντονιστής για τον έλεγχο των ΜΚΟ» (CNN Greece, 30 Ιανουαρίου 2020) <link> 
πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020, Νότης Μηταράκης: «Κατατίθεται τροπολογία για την καταγραφή εργαζομένων στις ΜΚΟ» Πηγή 
(Iefimerida, 31 Ιανουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 26 Νοεμβρίου 2020 
32 Καταγγελίες Κουμουτσάκου: «Δικηγόροι, γιατροί και ΜΚΟ σε κυκλώματα εκμετάλλευσης μεταναστών»(Kos News 24, 5 Φεβρουαρίου 
2020) <link> πρόσβαση στις 27 Νοεμβρίου, Η Ελλάδα δίνει εντολή για εγγραφή των ΜΚΟ σε νησιά γεμάτα μετανάστες (DPA International, 
7 Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020, Κουμουτσάκος στον ΘΕΜΑ 104.6: «Στήθηκαν ΜΚΟ-«βδέλλες» εν μια 
νυκτί για να βγάλουν χρήματα» (Protothema, 5 Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 26 Νοεμβρίου 20, Γεώργιος Κουμουτσάκος 
«Σημεία συνέντευξης Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργου Κουμουτσάκου, στα «Παραπολιτικά» και 
τον Κ. Παπαχλιμίντζο» (Επίσημη ιστοσελίδα, 9 Μαΐου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020, Καταγγελίες Κουμουτσάκου: 
«Δικηγόροι, γιατροί και ΜΚΟ σε κυκλώματα εκμετάλλευσης μεταναστών» (Kos News 24, 5 Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 
27 Νοεμβρίου 2020
33 Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ. Πέτσας στην ΕΡΤ (EPT, 12 Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 20, «Το Μητρώο 
ΜΚΟ να περιλαμβάνει προσωπικό και συνεργάτες» λέει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης (Ekathimerini, 4 Φεβρουαρίου 2020) <link> 
πρόσβαση στις 17 Νοεμβρίου; Στ. Πέτσας για μεταναστευτικό: «Είναι η ώρα των αποφάσεων» (ERT, 12 Φεβρουαρίου 2020) <link> 
πρόσβαση στις 26 Νοεμβρίου 2020
34 Νέα Δημοκρατία «Έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα, οι βασικοί άξονες του σχεδίου μας» (2019), Νότης Μηταράκης: «Προχωράμε 
στο κλείσιμο εντός του 2020 του προγράμματος ξενοδοχείων» (Επίσημη ιστοσελίδα, 23 Νοεμβρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 25 
Νοεμβρίου 2020, Η Ελλάδα δίνει εντολή για εγγραφή των ΜΚΟ σε νησιά γεμάτα μετανάστες (DPA International, 7 Φεβρουαρίου 2020) 
<link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020, Κουμουτσάκος στον ΘΕΜΑ 104.6: «Στήθηκαν ΜΚΟ-«βδέλλες» εν μια νυκτί για να βγάλουν 
χρήματα» (Protothema, 5 Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 26 Νοεμβρίου 20, Η Ελλάδα δίνει εντολή για εγγραφή των ΜΚΟ σε 
νησιά γεμάτα μετανάστες (DPA International, 7 Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020, Γ. Κουμουτσάκος: «Δίκτυο 
συμφερόντων σε ΜΚΟ που λειτουργούσαν ως «βδέλλες»» (Καθημερινή, 5 Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 26 Νοεμβρίου 20, 
Κουμουτσάκος στον ΘΕΜΑ 104.6: «Στήθηκαν ΜΚΟ-«βδέλλες» εν μια νυκτί για να βγάλουν χρήματα» (Protothema, 5 Φεβρουαρίου 2020) 
<link> πρόσβαση στις 26 Νοεμβρίου 20, Τετραπλασιάστηκαν οι εκδόσεις αιτήσεων ασύλου τον Απρίλιο - 11.000 οι αρνητικές αποφάσεις 
του τελευταίου διμήνου (Επίσημη ιστοσελίδα, 13 Μαΐου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020
35 Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: «Σοβαρή ανησυχία για τις επιθέσεις κατά προσφύγων και εργαζομένων σε 
ανθρωπιστικές οργανώσεις» (UNHCR, 5 March 2020) <link> πρόσβαση στις 26 Νοεμβρίου 2020 13
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αρκετών ΜΚΟ από αξιωματούχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η Αρχή ανακοίνωσε ότι θα ελέγξει 

τουλάχιστον 320 ΜΚΟ και θα ασκήσει διώξεις στα μέλη των οργανώσεων.36 

Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης κατηγόρησε άμεσα τις ΜΚΟ για εμπλοκή στην εμπορία 

ανθρώπων και χρησιμοποίησε αυτές τις κατηγορίες για να δικαιολογήσει τον αυστηρότερο έλεγχο 

των οργανισμών μέσω της νομοθεσίας.37 Τον Σεπτέμβριο, ενώ η προκαταρκτική έρευνα ήταν ακόμη 

σε εξέλιξη και δεν ασκήθηκαν κατηγορίες, ανακοινώθηκε ότι 33 μέλη ΜΚΟ, οι περισσότερες από τις 

οποίες ασχολούνται με την παρακολούθηση της θάλασσας, θα διωχθούν για υποτιθέμενη βοήθεια σε 

λαθρέμπορους, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κατασκοπεία.38

 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  
 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Με τα χρόνια, η υπερβολική διάρκεια των διαδικασιών εγγραφής, οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία 

και οι απαιτήσεις εγγραφής έχουν δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα σχετικά με τη λειτουργία 

των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με πρόσφυγες και εκτοπισμένους 

στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις στην έρευνα δείχνουν ότι αυτές οι συνεχείς αλλαγές έχουν οδηγήσει 

σε εκτεταμένη σύγχυση, παρανόηση και απογοήτευση στην κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις 

απαιτήσεις και τους όρους εγγραφής. Μια οργάνωση περιέγραψε τη διαδικασία εγγραφής ως 

«ξοδεύουμε απεριόριστο χρόνο και χρήμα για να ικανοποιήσουμε τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις». Επιπλέον, η νομοθεσία παρέχει ένα ευρύ φάσμα διακριτικής ευχέρειας στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου να αποφασίζει ποιές οργανώσεις θα εγγραφούν (και θα παραμείνουν 
36 Επιτηρητές διαφάνειας ερευνούν τρεις ΜΚΟ (Ekathimerini, 12 Μαΐου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020, Έφοδος της 
οικονομικής αστυνομίας σε τρεις ΜΚΟ (Skai, 12 Μαΐου) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020, Εθνική Αρχή Διαφάνειας για ΜΚΟ: 
Στο μικροσκόπιο 320 οργανώσεις (protothema, 22 Μαΐου 2020) <link> πρόσβαση στις 17 Νοεμβρίου 2020; Τάνια Γεωργιοπούλου 
«Camps to be built, NGOs under scrutiny» (ekathimerini, 10 Φεβρουαρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 20 Νοεμβρίου 2020, Βασίλης 
Λαμπρόπουλος: «Διώξεις σε 12 μέλη τριών ΜΚΟ στη Μυτιλήνη - Νέες αποκαλύψεις για τη δράση ΜΚΟ» (Lesvos News, 22 Σεπτεμβρίου 
2020) <link> πρόσβαση στις 22 Νοεμβρίου 2020
37 Νότης Μηταράκης: «Συνέντευξη στον Ελεύθερο Τύπο - Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι (Επίσημη ιστοσελίδα, 11 Οκτωβρίου 2020) 
<link> πρόσβαση στις 22 Νοεμβρίου 2020
38 «Η ελληνική αστυνομία κατηγορεί εργαζόμενους ανθρωπιστικών οργανώσεων ότι στηρίζουν διακινητές μεταναστών» (Al Jazeera, 
28 Σεπτεμβρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 20 Νοεμβρίου 2020, «Η Ελλάδα καταθέτει (αγωγή) εναντίον 33 μελών ΜΚΟ για βοήθεια 
σε εμπόρους ανθρώπων» (Keep Talking Greece, 8 Σεπτεμβρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 20 Νοεμβρίου 2020, «Τέλος στη δράση 
ευρωπαϊκών ΜΚΟ που διευκόλυναν την διακίνηση μεταναστών από την Τουρκία στη Λέσβο» (Vima Press, 8 Σεπτεμβρίου 2020) <link> 
πρόσβαση στις 20 Νοεμβρίου και «Ο «κοριός» της ΕΥΠ, το τετράδιο του σκάφους και το αλισβερίσι ανθρώπων με την Τουρκία» (Stonisi, 
29 Σεπτεμβρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 20 Νοεμβρίου 2020 και «Αποκάλυψη: Αυτά είναι τα έγγραφα της ΕΛ.ΑΣ. για τις 4 «αμαρτωλές» 
ΜΚΟ» (In.gr, 22/9 Σεπτεμβρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 20 Νοεμβρίου 2020, Σταμάτης Ζαχαρός: «Κύκλωμα διακινητών από ΜΚΟ και 
στη Χίο- Έρευνες της ΕΛΑΣ στη Λέσβο αποκαλύπτουν οργανώσεις με πρακτικές μαφίας στο Βόρειο Αιγαίο» (parapolitika, 9 Οκτωβρίου) 
<link> πρόσβαση στις 22 Νοεμβρίου 2020
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εγγεγραμμένες). Μία οργάνωση συνόψισε το γενικό συναίσθημα μεταξύ των ερωτηθέντων σχετικά 

με τη διακριτική ευχέρεια των αρχών, δηλώνοντας ότι «η αβεβαιότητα κατά πόσον οι αιτήσεις θα 

εγκριθούν καθιστά πολύ δύσκολο να γίνει σχεδιασμός, ακόμη και για το εγγύς μέλλον».

 Διαρκώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία και απαιτήσεις εγγραφής 

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες από τις αρχές να 

εγγράφονται οι ΜΚΟ στην Ελλάδα.39 Μεταξύ του 2016 και του 2018 

υπήρχαν απαιτήσεις για τις ΜΚΟ που συνεργάζονται με τους μετανάστες 

να εγγράφονται είτε σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.40 56 οργανώσεις που 

ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι στο παρελθόν έχουν εγγραφεί ή επιχειρήσει 

να εγγραφούν σε διαφορετικά μητρώα ΜΚΟ στην Ελλάδα. Οι οργανώσεις 

που λειτουργούσαν στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια έδειξαν ότι 

έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής πολλές φορές, συχνά ανεπιτυχείς και 

για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Το νομικό τοπίο για τις ΜΚΟ άρχισε να αλλάζει δραστικά 

τον Νοέμβριο του 2019, τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση της 

Νέας Δημοκρατίας.41 Σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, η νομοθεσία και οι απαιτήσεις εγγραφής 

έχουν αλλάξει και επεκταθεί τέσσερις φορές. Ο κοινός παρονομαστής είναι ότι η εγγραφή είναι 

πλέον υποχρεωτική για όλες της οργανώσεις που ασχολούνται με τη μετανάστευση προκειμένου να 

εργαστούν στην Ελλάδα. Αυτές οι αλλαγές συνοδεύτηκαν από αυστηρές προθεσμίες για την παροχή 

τεκμηρίωσης ή για την εκ νέου υποβολή αιτήσεων εγγραφής [βλ. χρονοδιάγραμμα]. Υπάρχουν αυτή 

τη στιγμή ενδείξεις ότι έρχεται ακόμη μια αλλαγή στη νομοθεσία.42

Περίπου οι μισές από της οργανώσεις που συμμετείχαν στην έρευνα επικοινώνησαν με το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου για να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις και τις 

προϋποθέσεις εγγραφής. Από αυτές της οργανώσεις, το 44,5% δεν έλαβε απάντηση στο ερώτημά 

τους. Μεταξύ των οργανώσεων που έλαβαν απάντηση, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού 

39 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Opinion on the Compatibility With European 
Standards of Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 11
40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Protecting Civil Society Space: Strengthening Freedom of Association, Assembly and Expression and the 
Right to Defend Rights in the EU» (Οκτώβριος 2020) σελίδα 55
41 Ανακοίνωση σχετικά με προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με πεδίο δράσης 
το μεταναστευτικό/προσφυγικό στο σχετικό μητρώο (Hellenic Ministry of Citizen Protection, 26 Νοεμβρίου 2019) <link> πρόσβαση στις 
13 Νοεμβρίου 2020
42 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Protecting Civil Society Space: Strengthening Freedom of Association, Assembly and Expression and the 
Right to Defend Rights in the EU» (Οκτώβριος 2020) σελίδα 57 

"Σε λίγο περισσότερο   

  από ένα χρόνο, η 

  νομοθεσία και οι 

  απαιτήσεις εγγραφής 

  έχουν αλλάξει και 

  επεκταθεί τέσσερις 

  φορές."
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ταχυδρομείου, μόνο το 11% θεώρησε χρήσιμη την απάντηση - 

ως επί το πλείστον, οι πληροφορίες δεν παρείχαν διευκρινίσεις ή 

αντιφάσκουν άμεσα με τις διάφορες νομοθετικές πράξεις. Αρκετές 

απαντήσεις σε ερωτήσεις μέσω email παρείχαν μόνο παραπομπές 

σε άρθρα νόμου και καμία περαιτέρω διευκρίνιση. Ένα ερώτημα που 

επισημαίνεται από τη συντριπτική πλειονότητα των οργανώσεων 

παραμένει αναπάντητο, εάν επιτρέπεται στις οργανώσεις να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να 

είναι εγγεγραμμένες, όπως φαίνεται ότι τα άρθρα της νομοθεσίας υποδηλώνουν διαφορετικά.43  

Ένας ερωτώμενος δήλωσε ότι «το γεγονός ότι πολλά μέρη των κανονισμών παραμένουν ασαφή και 

ότι οι αρμόδιες αρχές δεν απαντούν πάντοτε σε αιτήματα αποσαφήνισης υποστηρίζουν μόνο την 

εντύπωση ότι υπάρχει μια σκόπιμη προσπάθεια δημιουργίας αβεβαιότητας και τελικά αναγκάζει τις 

οργανώσεις να σταματήσουν τη λειτουργία τους».

43 Ελληνικός Νόμος Αρ. 4686/2020 (12 Μαΐου 2020) Άρθρο  58 και Κοινή Υπουργική απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. 10616/2020 
(10 Σεπτεμβρίου 2020) Άρθρα  1(1) και 6 

"Oι πληροφορίες δεν   

  παρείχαν διευκρινίσεις ή 

  αντιφάσκουν άμεσα με 

  τις διάφορες 

  νομοθετικές πράξεις."
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 Χρονοδιάγραμμα αλλαγών στη νομοθεσία των ΜΚΟ 

26-11-2019 - Announcement by the Ministry of Citizen Protection that organisations need to register on an existing online platform within 10 days after the announcement.44 

06-12-2019 - 10 day deadline passes for registration. No further announcements made by the Ministry of Citizen Protection.

15-01-2020 - Competency over migration, asylum and NGO registration is transferred from the Ministry of Citizen Protection to a newly established Ministry of Migration and Asylum. 

08-02-2020 - Law 4662/2020 Article 191(1) is published making registration an obligatory condition to work in Greece. The law also announces a new online registration platform. 

14-03-2020 - Joint ministerial decision 3063/2020 was published requiring the re-submission of registration within two months for organisations that were registered with the Ministry of Citizen Protection.

14-05-2020 - Deadline passes to submit new registration under Joint Ministerial Decision 3063/2020.

12-05-2020 - Law 4686/2020 Article 58 changes the legal requirements and conditions for registration but a Ministerial Decision that clarifies these requirements would only be provided four months later. 

17-06-2020 - The Minister of Migration and Asylum announces that only 18 out of 40 organisations working in camps are far enough in the registration process to maintain access.45

24-08-2020 - Joint Ministerial Decision 10616/2020 following Law 4686/2020 was finalised but not published in the official government gazette. 

08-09-2020 - The Moria Reception and Identification Centre on Lesvos burns to the ground. 

10-09-2020 - Joint Ministerial Decision 10616/2020 is published in the Official Gazette. The new Decision severely changes conditions and requirements from previous laws and ministerial decisions. This 

requires organisations that submitted a registration request in the new registry under Law 4662/2020 to submit additional documents required under the new decisions within 40 days (including financial 

audits and ISO certification).

11-10-2020 - e

44  Ανακοίνωση σχετικά με προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με πεδίο δράσης 
το μεταναστευτικό/προσφυγικό στο σχετικό μητρώο (Hellenic Ministry of Citizen Protection, 26 Νοεμβρίου 2019) <link> πρόσβαση στις 
13 Νοεμβρίου 2020
45 Νότης Μηταράκης (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): «18 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις διατηρούν το δικαίωμα εισόδου σε ΚΥΤ 
και δομές φιλοξενίας» (Επίσημη ιστοσελίδα, 17 Ιουνίου 2020) <link> πρόσβαση στις 22 Νοεμβρίου 2020 και «Only 18 NGOs granted right 
to enter migrant centers» (ekathimerini, 17 Ιουνίου 2020) <link> πρόσβαση στις 22 Νοεμβρίου 2020 και «Μεταναστευτικό: «Έξωση» σε 
22 ΜΚΟ από τα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας» (Ethnos, 17 Ιουνίου 2020) <link> πρόσβαση στις 22 Νοεμβρίου 2020

11-10-2020

08-09-2020

14-05-2020

08-02-2020

06-12-2019

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη ότι οι οργανώσεις πρέπει να 
εγγραφούν σε μια υπάρχουσα διαδικτυακή 
πλατφόρμα εντός 10 ημερών από την 
ανακοίνωση.44

26-11-2019

Περνάει η προθεσμία 10 ημερών για εγγραφή. 
Δεν γίνονται περαιτέρω ανακοινώσεις από το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η αρμοδιότητα για τη μετανάστευση, το 
άσυλο και την εγγραφή ΜΚΟ μεταφέρεται 
από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε 
ένα νεοσύστατο Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου.

15-01-2020

Νόμος 4662/2020 Το άρθρο 191 (1) 
δημοσιεύεται καθιστώντας την εγγραφή 
υποχρεωτική προϋπόθεση για εργασία στην 
Ελλάδα. Ο νόμος ανακοινώνει επίσης μια νέα 
διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφής.

Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση 
3063/2020 που απαιτεί την υποβολή εκ νέου 
της εγγραφής για οργανώσεις που είχαν 
εγγραφεί στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη εντός δύο μηνών.

14-03-2020

Η προθεσμία για την υποβολή νέας εγγραφής 
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
3063/2020 περνάει. Νόμος 4686/2020 Το άρθρο 58 αλλάζει 

τις νομικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις 
εγγραφής, αλλά μια Υπουργική Απόφαση 
που διευκρινίζει αυτές τις απαιτήσεις θα 
παρασχεθεί μόνο τέσσερις μήνες αργότερα.

12-05-2020

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου 
ανακοινώνει ότι μόνο 18 από τις 40 
οργανώσεις που εργάζονται σε στρατόπεδα 
είναι αρκετά προχωρημένες στη διαδικασία 
εγγραφής για να διατηρήσουν την 
πρόσβαση.45 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 10616/2020 

μετά τον Νόμο 4686/2020 οριστικοποιήθηκε 
αλλά δεν δημοσιεύθηκε στην επίσημη 
εφημερίδα της κυβέρνησης.

24-08-2020

Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
Μόριας στη Λέσβο καίγεται ολοσχερώς.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 10616/2020 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Η 
νέα Απόφαση αλλάζει σοβαρά όρους και 
απαιτήσεις από προηγούμενους νόμους 
και υπουργικές αποφάσεις. Αυτό απαιτεί 
από τις οργανώσεις που υπέβαλαν αίτημα 
εγγραφής στο νέο μητρώο βάσει του Νόμου 
4662/2020 να υποβάλουν πρόσθετα έγγραφα 
που απαιτούνται βάσει των νέων αποφάσεων 
εντός 40 ημερών (συμπεριλαμβανομένων 
των οικονομικών ελέγχων και της 
πιστοποίησης ISO).

10-09-2020

Λήξη προθεσμίας 40 ημερών για την 
υποβολή τυχόν πρόσθετου εγγράφου 
που προβλέπεται στην τελευταία Κοινή 
Υπουργική Απόφαση.

17-06-2020

08-02-2020
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 Διακριτική εξουσία των αρχών να αποφασίζουν σχετικά με την εγγραφή 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέστησε σαφές ότι η νομοθεσία πρέπει να είναι 

σαφής σχετικά με το πεδίο της διακριτικής ευχέρειας των αρχών να αποφασίζουν εάν οι οργανώσεις θα 

εγγράφονται και πώς θα ασκείται αυτή η εξουσία.46 Παρ 'όλα αυτά, η Ελληνική νομοθεσία δεν παρέχει 

σαφές πεδίο της διακριτικής εξουσίας των αρχών που αποφασίζουν, διατηρώντας «το δικαίωμα 

επαλήθευσης των υποβληθέντων δεδομένων με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές, καθώς και το 

δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με δεδομένα σχετικά με τη δράση 

των φορέων υπό εγγραφή και κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να απορρίψουν ή να αποδεχθούν την 

αίτηση εγγραφής του φορέα με αιτιολογημένη απόφαση». Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά 

με ορισμένα κριτήρια εγγραφής και την έλλειψη διευκρινίσεων από τις αρχές, η προειδοποίηση από 

το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τη Νομοθεσία των ΜΚΟ σχετικά με την πιθανότητα αυθαίρετων 

απορρίψεων αιτήσεων εγγραφής «λόγω αόριστων, εξαιρετικά επιλεκτικών και ανοιχτών κριτηρίων 

που αποφασίστηκαν από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που στερούνται ανεξαρτησίας από 

την κυβέρνηση» μπορεί να γίνει πραγματικότητα.47 

Τα πρότυπα σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι δηλώνουν ότι η διακριτική ευχέρεια 

πρέπει να περιορίζεται στην επανεξέταση του ονόματος, και σε ορισμένες περιπτώσεις, των στόχων 

της οργάνωσης και ότι οι αρχές δεν πρέπει να υποβάλλουν την τεκμηρίωση που υποβάλλεται σε 

επανεξέταση.48 Η Ελληνική νομοθεσία αναφέρει ότι η οργάνωση που υποβάλλει αίτηση εγγραφής 

αξιολογείται διεξοδικά από το Υπουργείο ως προς την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα 

και την καταλληλότητά της, για τα οποία δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια στη νομοθεσία.49 Πολλοί 

ερωτηθέντες στην έρευνα ανησυχούν για τη διακριτική εξουσία που παρέχεται στις αρχές από τη 

νομοθεσία και την ικανότητά τους να αποφασίζουν εάν η οργάνωση είναι «ευεργετική». Μία οργάνωση 

συνόψισε αυτή την ανησυχία δηλώνοντας ότι οι απαιτήσεις εγγραφής θα μπορούσαν να «παρέχουν 

τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να λογοκρίνει το έργο μας. Εάν χρησιμοποιηθεί αυθαίρετα, ενδέχεται 

να μην είμαστε σε θέση να επικρίνουμε πολιτικές και ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες 

άσυλο και οι πρόσφυγες». Τον Ιανουάριο του 2021, απορρίφθηκαν αιτήσεις για εγγραφή τουλάχιστον 

έξι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αρχές έχουν ήδη ασκήσει 
46 Hasan και Chaush κατά Βουλγαρίας App αρ.30985/96 (ECtHR, 26 Οκτωβρίου 2020) παρ. 84
47 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Opinion on the Compatibility With European 
Standards of Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 72, 
85 και 106
48 ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, Επιτροπή της Βενετίας και Συμβούλιο της Ευρώπης: «Guidelines on the Freedom of Association» (2015) παρ. 15
49 Κοινή Υπουργική Απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. 10616/2020 (10 Σεπτεμβρίου 2020) Άρθρα  5 and 6.
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τη διακριτική τους εξουσία ώστε να αποφασίζουν για την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, 

την καταλληλότητα και το έργο αυτών των οργανώσεων.

 ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑ 
 ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Το 2017, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε ανησυχίες ότι περιοριστικά 

μέτρα σε ΜΚΟ παγκοσμίως θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ικανότητά τους να «εκτελούν τη νόμιμη 

εργασία τους ως φύλακες».50 Ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

των μεταναστών προειδοποίησε ότι ο περιορισμός της ικανότητας της  κοινωνίας των πολιτών για 

παρακολούθηση θα οδηγούσε σε «παραβιάσεις κατά των μεταναστών που δεν αναφέρονται ή δεν 

αντιμετωπίζονται», οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα περιβάλλον όπου 

η κακομεταχείριση προσφύγων και εκτοπισμένων μένει ατιμώρητη. Ο Εισηγητής πρόσθεσε ότι σε 

Κράτη που παρεμβαίνουν στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, οι πρόσφυγες και οι εκτοπισμένοι 

αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες.51 Το 2020, το Συμβούλιο 

Εμπειρογνωμόνων για τις ΜΚΟ κατέστησε σαφές ότι, προκειμένου να μην καταπατηθούν οι νόμιμες 

δραστηριότητες των ΜΚΟ, η νομοθεσία θα πρέπει να απέχει από την απαγόρευση ή την αποτροπή 

των οργανώσεων να παρακολουθούν τη μεταχείριση των προσφύγων και των εκτοπισμένων 

και την παροχή υπηρεσιών, ιδίως κατά τη διέλευση των συνόρων και στα κέντρα υποδοχής.52 Το 

προηγούμενο έτος, το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία των ΜΚΟ ανέφερε ότι στην 

Ελλάδα η αδυναμία ανεξάρτητων ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων να παρακολουθούν την κατάσταση 

στα κέντρα μετανάστευσης θα δημιουργούσε ένα κενό στην παρακολούθηση και τηνπροστασία.53 

50 Thorbjørn Jagland (Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης): «State of Democracy, Human Rights and the Rule of Law» (19 
Μαΐου 2017) σελίδα 69 
51 Ειδικός Εισηγητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών: «Right to Freedom of Association of Migrants and their Defenders» 
(13 Μαΐου 2020) UN DOC A/HRC/44/42 παρ. 84-85
52 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Guidelines on Protecting NGO Work in Support of 
Refugees and Other Migrants» (Μάιος 2020) CONF/EXP(2020)3 παρ. 2
53 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τις ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Using Criminal Law to Restrict the Work of NGOs Supporting 
Refugees and Other Migrants in Council of Europe Member States» (Δεκέμβριος 2019) CONF/EXP(2019)1 παρ. 25
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 Αναδιάρθρωση εγκαταστάσεων υποδοχής 

Η Ελληνική νομοθεσία για τις ΜΚΟ θα πρέπει να εξεταστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο νομοθετικών 

μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, «οι οποίες φαίνεται να αποτελούν μέρος μιας κίνησης για τον 

περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης και της πρόσβασης στο άσυλο και την αύξηση στην 

προσφυγή της κράτησης μεταναστών».54 Μία από αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι η αναδιάρθρωση 

των εγκαταστάσεων υποδοχής.55  Σε νέα κλειστά ελεγχόμενα κέντρα στα νησιά (και στα χερσαία 

σύνορα), η ελευθερία μετακίνησης των αιτούντων άσυλο θα περιοριστεί και η νομοθεσία παρέχει 

πολλές επιλογές για την τοποθέτηση ατόμων σε κράτηση.56  Υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή 

διπλής περίφραξης σε κάθε στρατόπεδο στην ηπειρωτική χώρα, σε συνδυασμό με μια πύλη 

όπου είναι απαραίτητες ειδικές ταυτότητες για είσοδο και έξοδο από το προσωπικό και τους 

εργαζομένους των ΜΚΟ.57 Σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης, προκειμένου να ελεγχθεί 

ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα στρατόπεδα, αυτές οι ταυτότητες είναι διαθέσιμες μόνο για 

ΜΚΟ που έχουν εγγραφεί.58 Ο Υπουργός  πρόσθεσε ότι οι οργανώσεις που δεν συμμορφώνονται 

με τις νέες προϋποθέσεις εγγραφής δεν θα έχουν πλέον το δικαίωμα να εισέρχονται στις 

εγκαταστάσεις υποδοχής ή να συνεργάζονται με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.59

 Περιορισμός πρόσβασης και παρεχόμενων υπηρεσιών 

Οι πρόσφατες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι απαιτήσεις εγγραφής θα χρησιμοποιηθούν για τον 

έλεγχο των ατόμων που θα έχουν πρόσβαση σε μέρη όπου βρίσκονται πρόσφυγες και εκτοπισμένοι. 

Τον Ιούνιο του 2020, οι αρχές ανακοίνωσαν επίσημα ότι μόνο 18 από τις 40 οργανώσεις που παρείχαν 

υπηρεσίες σε εγκαταστάσεις υποδοχής είχαν υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για εγγραφή 

54 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τις ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Opinion on the Compatibility With European Standards of 
Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 7
55 Νέα Δημοκρατία: «Έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα, οι βασικοί άξονες του σχεδίου μας» (2019) page 59-60
56 Ελληνικό Δίκαιο Αρ. 4636/2019 (1 Νοεμβρίου 2020) Άρθρα  46-47.
57 Νότης Μηταράκης: «Η Μαλακάσα θα είναι η πρώτη ελεγχόμενη δομή στην ηπειρωτική Ελλάδα» (Youtube, 1 Ιουνίου 2020) <link> 
πρόσβαση στις 31 Ιανουαρίου 2021, Νότης Μηταράκης: «Άρθρο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου», κ. Νότη Μηταράκη στον 
«Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» για την συμπλήρωση ενός έτους διακυβέρνησης (Επίσημη ιστοσελίδα, 5 Ιουλίου 2020 ) <link> πρόσβαση 
στις 31 Ιανουαρίου 2021, Νότης Μηταράκης: «Σημεία Συνέντευξης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου», κ. Νότη Μηταράκη, στην 
εφημερίδα «Τα Νέα» (Επίσημη ιστοσελίδα, 26 Σεπτεμβρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 31 Ιανουαρίου 2021
58 Νότης Μηταράκης: «Στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου περνούν οι δομές μεταναστών στην ηπειρωτική Ελλάδα και τις επόμενες 
ημέρες τοποθετούνται οι 32 νέοι διοικητές» (Επίσημη ιστοσελίδα, 11 Μαΐου 2020) <link> πρόσβαση στις 13 Νοεμβρίου 2020, Νότης 
Μηταράκης (Facebook, 31 Ιουλίου 2020) <link> πρόσβαση στις 17 Νοεμβρίου 2020
59 «Eπιχείρηση – τάξη στις ΜΚΟ με κατάθεση νομοσχεδίου» (Kathimerini, 7 Ιουνίου 2020) <link> πρόσβαση στις 17 Νοεμβρίου 2020, 
Νότης Μηταράκης (Facebook, 31 Ιουλίου 2020) <link> πρόσβαση στις 17 Νοεμβρίου 2020, Νότης Μηταράκης: «Ξεκινά η λειτουργία του 
Μητρώου ΜΚΟ και μελών ΜΚΟ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Επίσημη ιστοσελίδα, 14 Απριλίου 20202) <link> πρόσβαση 
στις 20 Νοεμβρίου 2020, «Ενημέρωση Πολιτικών Συντακτών από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου» κ. Νότη Μηταράκη 
(Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου), 12 Οκτωβρίου 2020) <link> πρόσβαση στις 27 Νοεμβρίου 2020
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προκειμένου να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους εντός των δομών.60 Τουλάχιστον πέντε 

οργανώσεις που ρωτήθηκαν και έδωσαν συνέντευξη επιβεβαίωσαν ότι σύντομα μετά από αυτήν την 

ανακοίνωση τους απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε χώρους που είχαν προηγουμένως εργαστεί. Στις 29 

Δεκεμβρίου 2020, απαγορεύτηκε σε όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών η πρόσβαση, 

βάσει του καθεστώτος εγγραφής τους, στο προσωρινό Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη 

Λέσβο. Την επόμενη μέρα, το Υπουργείο Μετανάστευσης χρησιμοποίησε τη διακριτική του εξουσία 

στη νομοθεσία για να παραχωρήσει σε επτά οργανώσεις, που βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία 

εγγραφής, προσωρινή πρόσβαση στο ΚΥΤ Λέσβου για δύο μήνες.61

25 από τις 70 οργανώσεις που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι είχαν επίσημη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 

υποδοχής και 17 οργανώσεις ανέφεραν ότι είχαν κάποια μορφή ανεπίσημης πρόσβασης σε αυτές 

τις τοποθεσίες κατά τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Οι απαντήσεις της έρευνας επιβεβαιώνουν 

τις ανησυχίες που εξέφρασε το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων ότι η νομοθεσία θα μπορούσε να 

αποκλείσει μικρές ή λιγότερο επίσημες οργανώσεις, οργανώσεις που πραγματοποιούν «κρίσιμες 

δραστηριότητες που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αναπαραχθούν από μεγάλες, ανθρωπιστικές 

οργανώσεις παροχής υπηρεσιών».62 20 οργανώσεις, κυρίως πολύ μικρές ή μικρές οργανώσεις ή 

οργανώσεις χωρίς νομική οντότητα στην Ελλάδα, σημείωσαν ότι έχουν χάσει την πρόσβαση σε 

εγκαταστάσεις υποδοχής ή αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες πρόσβασης. Αυτές οι οργανώσεις 

υιοθέτησαν μια ρεαλιστική προσέγγιση και μετέφεραν τις υπηρεσίες τους εκτός των εγκαταστάσεων 

υποδοχής ή άλλαξαν τις υπηρεσίες που παρείχαν. Αυτή η ρεαλιστική προσέγγιση δυσχεραίνεται 

από τον περιορισμό της κίνησης λόγω Covid-19 και θα ήταν μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα καθώς η 

μετακίνηση από στρατόπεδα θα περιοριστεί και οι οργανώσεις που δεν μπορούν να εγγραφούν, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν μπορούν να εργαστούν εντός της Ελληνικής επικράτειας.63

Η πλειονότητα των οργανώσεων προειδοποίησε ότι η νομοθεσία περί εγγραφής θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε μείωση των βασικών υπηρεσιών και στην ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών που 

60 Νότης Μηταράκης: «18 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις διατηρούν το δικαίωμα εισόδου σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας» (Επίσημη 
ιστοσελίδα, 17 Ιουνίου 2020) <link> πρόσβαση στις 22 Νοεμβρίου 2020, «Only 18 NGOs granted right to enter migrant centers» 
(ekathimerini, 17 Ιουνίου 2020) <link> πρόσβαση στις 22 Νοεμβρίου 2020 και Μεταναστευτικό: «Έξωση» σε 22 ΜΚΟ από τα ΚΥΤ και τις 
δομές φιλοξενίας» (Ethnos, 17 Ιουνίου 2020) <link> πρόσβαση στις 22 Νοεμβρίου 2020
61 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (diavgeia) <link> πρόσβαση στις 27 Ιανουαρίου 2021 
62 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τις ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Opinion on the Compatibility With European Standards of 
Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 83
63 Ελληνικός Νόμος Αρ. 4686/2020 (12 Μαΐου 2020) Άρθρο  58 και Κοινή Υπουργική απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. 10616/2020 
(10 Σεπτεμβρίου 2020) Άρθρα  1(1) και 6
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σχετίζεται με τη μεταχείριση των προσφύγων και των εκτοπισμένων να παρέχει μαρτυρία. Αυτό 

είναι εξαιρετικά προβληματικό, καθώς οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν συχνά 

ένα ανεξάρτητο πρώτο σημείο επαφής για άτομα που μένουν σε εγκαταστάσεις μετανάστευσης 

και παρέχουν υποστήριξη όταν οι αιτούντες άσυλο αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση ή την 

πρόσβαση σε υποστήριξη από επίσημους φορείς. Στο παρελθόν, οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών ήταν ζωτικής σημασίας για την επισήμανση των κενών στην προστασία και τις δύσκολες 

συνθήκες σε ορισμένα στρατόπεδα. Μία οργάνωση συνόψισε αυτές τις ανησυχίες, δηλώνοντας ότι 

οι απαιτήσεις εγγραφής θα χρησιμεύσουν ως μέσα για να αποκλείσουν τις οργανώσεις από το να 

προσεγγίσουν όσους έχουν ανάγκη, αντί να θέσουν σαφή όρια και ευθύνες για τις οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών». 40 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ρωτήθηκαν προβλέπουν 

προβλήματα με την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες σε στρατόπεδα στο εγγύς μέλλον, εκ 

των οποίων το 80 τοις εκατό κατηγοριοποιείται σε οργανώσεις από πολύ μικρές έως μικρές. Αυτές 

οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή τροφίμων, ασφαλούς καταφυγίου, ιατρικής περίθαλψης, 

(ανεπίσημης) εκπαίδευσης και νομικών συμβουλών. Ένα επιπλέον 75% των ερωτηθεισών οργανώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν εργάζονται σε στρατόπεδα, προβλέπουν προβλήματα με τη 

λειτουργία παροχής μαρτυρίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.
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 ΕΠΑΧΘΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Οποιοσδήποτε περιορισμός στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι θα πρέπει να είναι λογικός 

και αναλογικός, η νομοθεσία θα πρέπει να καθιστά τη διαδικασία εγγραφής (και τη διατήρηση 

της εγγραφής) όσο το δυνατόν απλούστερη και οι απαιτήσεις εγγραφής πρέπει να είναι σαφείς, 

ελάχιστες και διεξοδικές.64 Τα πρότυπα για την Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι προειδοποιούν ότι 

«οι υπερβολικά επαχθείς ή δαπανηρές υποχρεώσεις αναφοράς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 

ένα περιβάλλον υπερβολικής παρακολούθησης του κράτους το οποίο δύσκολα θα συνέβαλε στην 

αποτελεσματική άσκηση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι».65 Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για 

το Δίκαιο των ΜΚΟ δήλωσε ότι, λόγω της Ελληνικής νομοθεσίας, πολλές οργανώσεις δεν θα μπορούν 

να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις εγγραφής και ότι η νομοθεσία ενθαρρύνει τους φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών να παραποιήσουν τις αιτήσεις τους με βάση το κόστος, την πολυπλοκότητα 

και την έλλειψη προγνωσιμότητας.66 Τα δεδομένα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι αυτή η ανησυχία 

μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Από 70 οργανώσεις, το 88,5% πίστευε ότι η διαδικασία εγγραφής 

είναι υπερβολικά περίπλοκη και το 45% πίστευε ότι είναι απίθανο 

οι αντίστοιχες οργανώσεις τους να μπορούν να συμμορφωθούν με 

όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 46 οργανώσεις ήταν ήδη στη 

διαδικασία εγγραφής όταν διεξήχθη η έρευνα. Τα προβλήματα με 

διάφορες απαιτήσεις και προϋποθέσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ 

περιγράφονται παρακάτω.

 Απαίτηση απόκτησης νομικού καθεστώτος για την εγγραφή 

Τα πρότυπα σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι δηλώνουν ότι η απόκτηση νομικού 

καθεστώτος πρέπει να θεωρείται δικαίωμα και όχι υποχρεωτική προϋπόθεση. Η άσκηση του 

δικαιώματος στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι δεν εξαρτάται απότηνεγγραφή νομικού 

64 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τις ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Opinion on the Compatibility With European Standards 
of Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 54, ΟΑΣΕ/
ΓΔΘΑΔ, Επιτροπή της Βενετίας και Συμβούλιο της Ευρώπης: «Guidelines on the Freedom of Association» (2015) παρ. 155, 157, Ειδικός 
Εισηγητής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών: «Right to Freedom of Association of Migrants and their Defenders» (13 
Μαΐου 2020) UN DOC A/HRC/44/42 παρ. 89
65 ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ-Επιτροπή της Βενετίας: «Joint Opinion on the Ukraine Draft law 6674 and 6675» (16 Μαρτίου 2018) παρ. 40
66 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Opinion on the Compatibility With European 
Standards of Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 85 
και 107

"Από 70 οργανώσεις, 

  το 88,5% πίστευε ότι 

  η διαδικασία 

  εγγραφής είναι 

  υπερβολικά περίπλοκη."
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προσώπου.67 Η Ελληνική νομοθεσία καθιστά την απόκτηση νομικού καθεστώτος στην Ελλάδα 

υποχρεωτική πτυχή της εγγραφής και εργασίας στην Ελληνική επικράτεια.68  Δεν είναι δεδομένο ότι όλες 

οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν νομικό καθεστώς εντός της Ελλάδας. Από 

τις 70 οργανώσεις που ερωτήθηκαν, 22 δήλωσαν ότι δεν είχαν τέτοιο καθεστώς, αλλά είχαν εγγραφεί 

σε άλλη χώρα. Η νομοθεσία απαιτεί επίσης διετή έλεγχο των οικονομικών του (ελληνικού) νομικού 

προσώπου, ο οποίος είναι προβληματικός για πολλούς οργανισμούς. 18 από τις 43 οργανώσεις που 

έδειξαν ότι έχουν νομικό καθεστώς στην Ελλάδα δεν είχαν αυτό το νομικό καθεστώς για περισσότερο 

από δύο χρόνια. Αυτό οδηγεί σε μια παράδοξη κατάσταση όπου οι οργανώσεις δεν μπορούν να 

συμμορφωθούν με την υποχρέωση εγγραφής επειδή η οργάνωση δεν έχει νομικό καθεστώς για 

τουλάχιστον δύο χρόνια, αλλά επίσης δεν μπορεί να εργαστεί για τουλάχιστον δύο χρόνια στην 

επικράτεια της Ελλάδας επειδή η οργάνωση δεν είναι εγγεγραμμένη . Αρκετές οργανώσεις ζήτησαν 

από το Υπουργείο Μετανάστευσης διευκρινίσεις σχετικά με αυτό το παράδοξο, αλλά οι απαντήσεις 

επανέλαβαν το άρθρο του νόμου που απαιτεί διετή έλεγχο. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το 

Νόμο των ΜΚΟ δήλωσε ότι το να γίνουν οι εγγραφές μη προσβάσιμες για οργανώσεις που λειτουργούν 

για λιγότερο από δύο χρόνια θα "αποτελούσε de facto φραγμό για τη νόμιμη δραστηριότητα των ΜΚΟ 

«και προειδοποίησε για τις καταστροφικές συνέπειές της για την υποστήριξη των μεταναστών».69

 Υποχρέωση παροχής διετούς οικονομικού ελέγχου 

Για να ενθαρρύνει μια διαφορετική και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, 

ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

τόνισε τη σημασία της δυνατότητας εγγραφής σε όλους με ελάχιστο 

ή καθόλου κόστος.70 Ενώ είναι αποδεκτό ότι οι αρχές θα μπορούσαν 

να απαιτήσουν από τις ΜΚΟ να παρέχουν οικονομικές καταστάσεις 

συγκρίσιμες με εκείνες που απαιτούνται από μια μικρή / μεσαία επιχείρηση, 

οι χρηματοοικονομικοί έλεγχοι θεωρούνται πιο ενοχλητικοί. Η Ελληνική νομοθεσία υποχρεώνει 

67 ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, Επιτροπή της Βενετίας και Συμβούλιο της Ευρώπης: «Guidelines on the Freedom of Association» (2015) παρ. 151-152; 
Zhechev κατά Βουλγαρίας App αρ. 57045/00 (ECtHR, 21 Ιουνίου 2007) παρ. 56, ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ: «Guidelines on the Protection of Human 
Rights Defenders» (2014) παρ. 65
68 Ελληνικός Νόμος Αρ. 4686/2020 (12 Μαΐου 2020) Άρθρο 58(2)(b) και Κοινή Υπουργική Απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. 
10616/2020 (10 Σεπτεμβρίου 2020) Άρθρο  1(1)
69 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Opinion on the Compatibility With European 
Standards of Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 58, 
85
70 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα: «Practical recommendations for the creation and maintenance of a safe 
and enabling environment for civil society, based on good practices and lessons learned» (11 Απριλίου 2016) UN DOC A/HRC/32/20 
παρ. 16

"Η σημασία της 

  δυνατότητας

  εγγραφής σε όλους

  με ελάχιστο ή 

  καθόλου κόστος."

24



ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ - ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

τις οργανώσεις να παρέχουν διετή οικονομικό έλεγχο από ορκωτό λογιστή για εγγραφή, αρκετές 

απορρίψεις εγγραφής διευκρίνισαν ότι αυτή είναι υποχρεωτική απαίτηση εγγραφής.71 Οι οικονομικοί 

έλεγχοι είναι πιο ενοχλητικοί, καθώς απαιτούν την επαλήθευση των οικονομικών καταστάσεων 

από ανεξάρτητο επαγγελματία (ορκωτό λογιστή). Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία 

του συνεταιρίζεσθαι φαίνεται να υποδηλώνουν ότι τέτοιοι έλεγχοι θα πρέπει να απαιτούνται μόνο 

σε εξαιρετικές περιστάσεις και να μην οδηγούν σε αδικαιολόγητη αποδυνάμωση του έργου των 

οργανώσεων.72 Παρόλο που πολλές οργανώσεις δεν αντιτίθενται σε κάποια μορφή οικονομικού 

ελέγχου της οργάνωσής τους, το 63% των ερωτηθέντων βλέπουν την απαίτηση να παρέχεται ένας 

διετής οικονομικός έλεγχος ως προβληματική. Αυτό οφείλεται κυρίως στο απαγορευτικά υψηλό 

κόστος, στον διοικητικό φόρτο και στις σύντομες προθεσμίες για την απόδειξη αυτών των ελέγχων. 

Ανάλογα με το μέγεθος της οργάνωσης, ο μέσος όρος που αναφέρεται ή τιμολογείται για αυτούς 

τους ελέγχους ήταν κοντά στα 6.500 ευρώ.73

71 Ελληνικός Νόμος Αρ. 4686/2020 (12 Μαΐου 2020) Άρθρο  58(2)(f)αι Κοινή Υπουργική Απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ.  
10616/2020 (10 Σεπτεμβρίου 2020) Άρθρα  2(i)(kk) και 2(2)(j)
72 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «International Standards Relating to Reporting and 
Disclosure Requirements for Non-Governmental Organisations» (27 Νοεμβρίου 2018) CONF/EXP(2018)3 παρ. 39, 232-333
73 Ο μέσος όρος βασίζεται στη συμβολή 11 ερωτηθέντων στην έρευνα.
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Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τη Νομοθεσία των ΜΚΟ εξέφρασε ανησυχία ότι η διαδικασία 

εγγραφής θα επηρέαζε σοβαρά οργανώσεις με μικρότερους οικονομικούς πόρους74. Τα δεδομένα 

της έρευνας επιβεβαιώνουν αυτήν την ανησυχία, με πολλές μικρότερες ή λιγότερο επίσημες 

οργανώσεις που δηλώνουν ότι δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν έλεγχο. Πέντε οργανώσεις που 

έδωσαν συνέντευξη σημείωσαν ότι  απαραίτητα κεφάλαια έπρεπε να αφαιρεθούν από τους 

περιορισμένους επιχειρησιακούς προϋπολογισμούς τους για την τήρηση των απαιτήσεων εγγραφής. 

Τουλάχιστον τρεις οργανώσεις αντιμετώπισαν ήδη προβλήματα με αιτήσεις χρηματοδότησης από 

(ιδιώτες) δωρητές λόγω της αβέβαιης κατάστασής εγγραφής τους. Μία οργάνωση δήλωσε ότι «αυτή 

η απαίτηση υπερβαίνει την οικονομική μας ικανότητα να πληρώσουμε έναν ορκωτό λογιστή» και ότι 

οι έλεγχοι από έναν ορκωτό λογιστή αποτελούν δυσανάλογο βάρος για μία οργάνωση που λαμβάνει 

μόνο μικρές δωρεές και συνεργάζεται με εθελοντές. Μεγαλύτερες και πιο καθιερωμένες οργανώσεις 

φαίνεται να αντιμετωπίζουν λιγότερο πρακτικά προβλήματα με την παροχή λογιστικών ελέγχων, 

καθώς υπόκεινται ήδη σε οικονομική διερεύνηση.

 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της οργάνωσης 

Τα διεθνή πρότυπα δηλώνουν «ότι μια γενική απαίτηση από τις ΜΚΟ να υποβάλλουν τις ετήσιες 

εκθέσεις δραστηριότητάς τους, επιπροσθέτως με τις οικονομικές καταστάσεις, θα δημιουργούσε 

ζήτημα νομιμότητας και αναλογικότητας».75 Η Ελληνική νομοθεσία υπερβαίνει κατά πολύ την 

απαίτηση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας για εγγραφή, 

απαιτεί απόδειξη αποτελεσματικότητας, χρηματοοικονομικής σταθερότητας και ποιότητας. Η 

νομοθεσία παρέχει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σημαντική διακριτική ευχέρεια 

να εκτιμήσει και να επαληθεύσει εάν οι οργανώσεις διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, 

εμπειρία και ποιότητα που πρέπει για να εγγραφούν.76 Αυτό ήταν μια ανησυχία πολλών οργανώσεων 

που ερωτήθηκαν καθώς ο πολιτικός λόγος φαίνεται να υποδηλώνει ότι οι αρχές θέλουν να ελέγχουν 

το έργο της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η εξουσία θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει ένα χάσμα 

στην ελληνική κοινωνία των πολιτών μεταξύ οργανώσεων που εγκρίνουν οι αρχές και εκείνων που δεν 

74 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Opinion on the Compatibility With European 
Standards of Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 85
75 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «International Standards Relating to Reporting and 
Disclosure Requirements for Non-Governmental Organisations» (27 Νοεμβρίου 2018) CONF/EXP(2018)3 παρ. 86
76 Κοινή Υπουργική απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. 10616/2020 (10 Σεπτεμβρίου 2020) Άρθρα  5-6 
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εγκρίνουν, με τις τελευταίες να μην είναι σε θέση να εργαστούν στην Ελλάδα. 

Μία συγκεκριμένη απαίτηση για απόδειξη της αποτελεσματικότητας 

και της ποιότητας, η υποχρέωση πιστοποίησης ISO, ήταν ιδιαίτερα 

προβληματική για το 74% των οργανώσεων που ρωτήθηκαν λόγω 

των πρακτικών και οικονομικών της επιπτώσεων. Η πιστοποίηση ISO 

συνίσταται στη βεβαίωση από ένα τρίτο πρόσωπο ότι ο οργανισμός 

συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης 

(ISO) σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας. Η επικοινωνία μεταξύ ΜΚΟ και 

του Υπουργείου Μετανάστευσης, καθώς και αρκετές απορρίψεις αιτήσεων εγγραφής, επιβεβαίωσαν 

ότι η πιστοποίηση ISO είναι υποχρεωτικό και αναγκαστικό στοιχείο της εγγραφής. Και πάλι, η 

πιστοποίηση ISO δημιουργεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις οργανώσεις. Η μέση τιμή για 

πιστοποίηση ISO από ένα τρίτο πρόσωπο είναι κοντά στα 4.000 ευρώ με πρόσθετο ετήσιο κόστος για 

τη διατήρηση της πιστοποίησης. Μία οργάνωση δήλωσε ότι «ζήτησε μια τεχνική πρόταση από μια 

συγκεκριμένη εταιρεία αλλά δεν μπορεί να πληρώσει το ποσό των χρημάτων που ζητήθηκαν». Ένα 

γενικό συμπέρασμα από τα δεδομένα της έρευνας είναι ότι η πιστοποίηση ISO θεωρείται δαπανηρή, 

χρονοβόρα και περιττή, ειδικά για οργανώσεις όπου εργάζονται λίγα άτομα.

 Περιορισμοί που τίθενται στην εσωτερική δομή διοίκησης της οργάνωσης 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόνισε ότι «η οργανωτική αυτονομία των 

οργανώσεων αποτελεί σημαντική πτυχή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι».77  Οι κατευθυντήριες 

γραμμές είναι σαφείς ότι οι δημόσιες αρχές «δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στην επιλογή της διοίκησης 

ή των εκπροσώπων της οργάνωσης».78 Η Ελληνική νομοθεσία περιορίζει έμμεσα τη δυνατότητα 

των οργανώσεων να αποφασίζουν ελεύθερα για τη διοικητική τους δομή, καθώς η εγγραφή θέτει 

σημαντικούς περιορισμούς στη δυνατότητα απασχόλησης ιδρυτικών μελών ή ατόμων σε οργανώσεις 

που έχουν νόμιμη εξουσία.79 Το 60% των ερωτηθέντων της έρευνας θεωρούν ότι οι περιορισμοί 

στην απασχόληση είναι προβληματικοί. Και πάλι, αυτό που θα μπορούσε να παρατηρηθεί από 

τις απαντήσεις της έρευνας είναι μια έντονη διαφωνία σε αυτήν την προϋπόθεση, ενώ παίρνει 

ρεαλιστική προσέγγιση με τροποποιήσεις της δομής της εσωτερικής διαχείρισης, αλλάζοντας τα 

77 Lovric κατά Κροατίας  App αρ. 38458/15 (ECtHR, 4 Απριλίου 2017) παρ. 71
78 ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, Επιτροπή της Βενετίας και Συμβούλιο της Ευρώπης: «Guidelines on the Freedom of Association» (2015) 169-175
79 Κοινή Υπουργική Απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. 10616/2020 (10 Σεπτεμβρίου 2020) Άρθρα  2(1)(d) και 2(2)(a).

"Η υποχρέωση 

  πιστοποίησης ISO, 

  ήταν ιδιαίτερα 

  προβληματική για το 

  74% των οργανώσεων 

  που ρωτήθηκαν."
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ιδρυτικά έγγραφα των οργανώσεων και με ιδρυτές που παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους. Αυτοί οι 

περιορισμοί επηρεάζουν δυσανάλογα τις επιχειρήσεις μικρότερων ΜΚΟ και βασικών κινημάτων που 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους εθελοντές. Αυτοί οι τύποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

αποζημιώνουν συχνά ιδρυτικά μέλη ή άτομα από το διοικητικό τους συμβούλιο που εργάζονται επί 

τόπου για να εγγυηθούν τη συνέχεια και τη σταθερότητα των έργων. Οι οργανώσεις δήλωσαν ότι «αυτή 

είναι μια πολύ παράλογη απαίτηση και στοχεύει ομάδες βάσης, πολλές από τις οποίες εξακολουθούν 

να έχουν ακόμα εμπλεκόμενους σε μεγάλο βαθμό ιδρυτές της οργάνωσης» και ότι αυτή η απαίτηση 

«θα σημαίνει ότι βασικά πρόσωπα της οργάνωσης μας δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και 

η παροχή υπηρεσιών μας ενδέχεται να μην είναι πια δυνατή».

 Απαίτηση εγγραφής όλων των μελών του οργανισμού 

Κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται στις οργανώσεις να αποκαλύπτουν ιδιωτικά δεδομένα θα πρέπει 

να πληροί τις απαιτήσεις νομιμότητας και αναλογικότητας.80 Τα πρότυπα σχετικά με την ελευθερία 

του συνεταιρίζεσθαι χαρακτηρίζουν τις γενικές απαιτήσεις για την καταχώριση των μελών ως 

περιττές και δηλώνουν ότι οι ΜΚΟ δεν πρέπει να έχουν τη γενική υποχρέωση να αποκαλύπτουν τα 

ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών τους.81 Η Ελληνική νομοθεσία υποχρεώνει τις οργανώσεις 

να εγγράφουν όλα τα μέλη των οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων εθελοντών στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή περιλαμβάνουν 

ένα αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης email και της 

μόνιμης διεύθυνσης, ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου, ένα βιογραφικό σημείωμα και μια σύμβαση 

εργασίας82. Μια πρόσθετη υποχρέωση για την οργάνωση είναι να κρατάει  ενήμερο το μητρώο των 

μελών του οργανισμού. Η μη ενημέρωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με 

αλλαγές στις περιστάσεις, όπως η αποχώρηση μέλους από την Ελλάδα ή η διακοπή της συνεργασίας, 

εντός 24 ωρών από την πραγμάτωση του θα μπορούσε να οδηγήσει στην διαγραφή της οργάνωσης.83 

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τις ΜΚΟ προειδοποίησε ότι αυτές οι απαιτήσεις θα μπορούσαν 

80 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «International Standards Relating to Reporting and 
Disclosure Requirements for Non-Governmental Organisations» (27 Νοεμβρίου 2018) CONF/EXP(2018)3 παρ. 141
81 ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, Επιτροπή της Βενετίας και Συμβούλιο της Ευρώπης: «Guidelines on the Freedom of Association» (2015) παρ. 157 και 
167, Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Non-governmental organisations: review of 
developments in standards, mechanisms and case law 2015-2017» (2017) CONF/EXP(2017)4 παρ. 169-171, Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων 
για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «International Standards Relating to Reporting and Disclosure Requirements for Non-
Governmental Organisations» (27 Νοεμβρίου 2018) CONF/EXP(2018)3 παρ. 141
82 Κοινή Υπουργική Απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. 10616/2020 (10 Σεπτεμβρίου 2020) Άρθρα  10-13
83 Κοινή Υπουργική Απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας Αρ. 10616/2020 (10 Σεπτεμβρίου 2020) Άρθρο  11(4); Νότης Μηταράκης: 
«Ξεκινά η λειτουργία του Μητρώου ΜΚΟ και μελών ΜΚΟ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Επίσημη ιστοσελίδα, 14 Απριλίου 
20202) <link> πρόσβαση στις 20 Νοεμβρίου 2020 
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να παραβιάζουν το ανθρώπινο δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στην 

ιδιωτική ζωή.84

Περισσότερες από τις μισές οργανώσεις που συμμετείχαν στην έρευνα 

αντιλαμβάνονται την απαίτηση εγγραφής μελών ως προβληματική για την 

οργάνωση τους και το ένα τέταρτο είναι αναποφάσιστο για τις πιθανές 

συνέπειες. Το 59% των οργανώσεων εκφράζουν ανησυχία για το απόρρητο 

των μελών τους. Αρκετές μικρότερες οργανώσεις που βασίζονται σε μεγάλη 

εναλλαγή εθελοντών εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με την προθεσμία 

των 60 ημερών που επιτρέπει στις αρχές να αποφασίσουν εάν ένα μέλος 

μίας οργάνωσης θα συμπεριληφθεί στο μητρώο. Μία οργάνωση τόνισε 

ότι η εγγραφή όλων των μελών τους είναι δύσκολη καθώς βασίζονται σε 

«εθελοντές που είναι συχνά εδώ για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Μερικοί 

από τους εθελοντές μας νιώθουν επίσης άβολα με την καταχώρησή τους». Αρκετές οργανώσεις 

προβλέπουν δυσκολίες με την εγγραφή εθελοντών από την κοινότητα των μεταναστών, μειώνοντας τη 

συμπερίληψη της εργασίας τους. Και πάλι, μια ρεαλιστική προσέγγιση θα μπορούσε να παρατηρηθεί 

με αρκετές οργανώσεις που δηλώνουν ότι, παρά τις ανησυχίες τους, θα συμμορφωθούν προκειμένου 

να συνεχίσουν το έργο τους. Οι απαντήσεις της έρευνας αποκαλύπτουν επίσης μια ισχυρή αίσθηση 

δυσπιστίας σχετικά με τον τρόπο χειρισμού και χρήσης των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων 

από τις αρχές. Αυτή η δυσπιστία θα μπορούσε να συνδεθεί με τον πολιτικό λόγο και το αφήγημα που 

θέτουν οι αρχές.  

84 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «International Standards Relating to Reporting and 
Disclosure Requirements for Non-Governmental Organisations»(27 Νοεμβρίου 2018) CONF/EXP(2018)3 παρ. 100, 108-113

"Περισσότερες 

  από τις μισές 

  οργανώσεις 

  που συμμετείχαν 

  στην έρευνα 

  αντιλαμβάνονται 

  την απαίτηση 

  εγγραφής μελών 

  ως προβληματική."
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η νομοθεσία έχει καταστήσει την εγγραφή υποχρεωτική προϋπόθεση για τις ΜΚΟ που εργάζονται με 

πρόσφυγες και εκτοπισμένους ώστε να λειτουργούν στην Ελλάδα. Αυτή η νομοθεσία στοχεύει στην 

αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της κοινωνίας των πολιτών μέσω (επαχθών) απαιτήσεων 

εγγραφής, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα διεθνή και τα πρότυπα της ΕΕ για την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι. Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχει ένα απώτερο κίνητρο που παρουσιάζεται μέσω του 

πολιτικού λόγου, για να αποκτήσει τον έλεγχο του έργου της κοινωνίας των πολιτών. Οι συνεχείς 

αλλαγές στη νομοθεσία και οι απαιτήσεις εγγραφής, σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα διακριτικής 

εξουσίας που παρέχεται στις αρχές να αποφασίζουν ποιες οργανώσεις θα εγγραφούν, έχουν 

δημιουργήσει σημαντική έλλειψη ασφάλειας δικαίου σχετικά με τη λειτουργία των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Πολλές απαιτήσεις και προϋποθέσεις εγγραφής είναι πιθανό 

να αντιβαίνουν στα πρότυπα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και θεωρούνται προβληματικές 

και απαγορευτικά δαπανηρές από τη συντριπτική πλειονότητα των οργανώσεων που ερωτήθηκαν 

και έδωσαν συνέντευξη. Εβδομήντα τέσσερα τοις εκατό των ερωτηθέντων στην έρευνα προβλέπουν 

προβλήματα με την απαίτηση παροχής πιστοποίησης ISO, 63 τοις εκατό με την απαίτηση για παροχή  

οικονομικού ελέγχου · 60 τοις εκατό με τους περιορισμούς στις δομές διοίκησης τους  και το 55 τοις 

εκατό ανησυχεί για το απόρρητο των μελών τους.

Ενώ 27 οργανώσεις έχουν εγγραφεί επιτυχώς, αυτή η έκθεση δείχνει ότι η εγγραφή θα είναι 

προβληματική για πολλές οργανώσεις και θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην ικανότητα των 

οργανώσεων να παρέχουν υπηρεσίες και να παρακολουθούν τη μεταχείριση των προσφύγων και των 

Οι περιορισμοί στην κοινωνία των πολιτών δεν θα επηρεάσουν μόνο τα δικαιώματα και την 

αξιοπρέπεια των προσφύγων και των εκτοπισμένων καθώς και την πρόσβαση τους σε ουσιαστικές 

υπηρεσίες και υποστήριξη αλλά είναι επίσης ενδεικτικοί για κάτι ευρύτερο. Παρέχουν ένα 

δείκτη του επιπέδου δημοκρατίας σε μια χώρα, με τους περιορισμούς συχνά να συμβαδίζουν 

με περικοπές άλλων κοινωνικών ελευθεριών όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του 

λόγου και η ελευθερία του συναθροίζεσθαι. Αυτή η έκθεση επιβεβαιώνει ότι αυτή τη στιγμή 

υπάρχει μια γενική ανησυχία ότι στην Ελλάδα τα τείχη της κοινωνίας των πολιτών κλείνουν αλλά 

υπάρχει ελπίδα ότι δεν είναι πολύ αργά να αντιστραφεί αυτή η τάση.
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εκτοπισμένων. 40 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ρωτήθηκαν προβλέπουν προβλήματα 

με την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες σε στρατόπεδα στο εγγύς μέλλον και αρκετές 

λιγότερο επίσημες οργανώσεις έχουν ήδη στερηθεί την πρόσβαση σε στρατόπεδα. Επιπλέον, το 

75% των οργανώσεων που ρωτήθηκαν προβλέπουν μείωση της ικανότητας παρακολούθησης 

της μεταχείρισης των προσφύγων και των εκτοπισμένων. Για τους λόγους αυτούς, η νομοθεσία 

θα μπορούσε να εμποδίσει σοβαρά την ελεύθερη και ανεξάρτητη άσκηση του δικαιώματος στην 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι των οργανώσεων, ειδικά για εκείνες τις μικρότερες και λιγότερο 

επίσημες οργανώσεις που δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις εγγραφής. 

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ήταν καθοριστικές στην κάλυψη των αναγκών των 

προσφύγων και εκτοπισμένων στην Ελλάδα καλύπτοντας με συνέπεια κομβικά κενά στην παροχή 

υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της παροχής στέγης, τροφής, νομικής στήριξης και φροντίδας 

υγείας σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι οργανώσεις συχνά παρέχουν υπηρεσίες που δεν μπορούν να 

αναπαραχθούν από μεγαλύτερες οργανώσεις ή πιο επίσημα ιδρύματα και έχουν συμβάλει οργανικά 

στην ανταπόκριση και την προβολή των δεινών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι 

εκτοπισμένοι.

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι Ελληνικές αρχές πρέπει να:

•  Ανακαλέσουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση 10616/2020 και να αναθεωρήσουν άλλη νομοθεσία 

σχετικά με τη νομοθεσία των ΜΚΟ για να ευθυγραμμιστεί το πλαίσιο για τις ΜΚΟ που εργάζονται 

στην Ελλάδα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

•  Ακολουθήσουν τις συστάσεις του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ του 

Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας, καθώς αυτές οι συστάσεις 

αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα που καθορίζουν το ελάχιστο όριο που πρέπει να πληρούν οι εθνικές 

αρχές σε μια δημοκρατική κοινωνία.

•  Λάβουν υπόψη το ευρύ φάσμα των κοινωνικών οργανώσεων που εργάζονται στην Ελλάδα και πώς 

η νομοθεσία θα επηρεάσει διαφορετικά τις επίσημες και τις λιγότερο τυποποιημένες οργανώσεις. Η 

εγγραφή πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο απλή και χωρίς δαπανηρές απαιτήσεις, ώστε όλες οι 

οργανώσεις να μπορούν να εγγραφούν.
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•  Συμμετέχουν σε ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με νόμους που επηρεάζουν το έργο 

των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που απαιτούνται από τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και διεθνή πρότυπα.85

•  Πρέπει να παρέχουν μια δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι οι οργανώσεις δεν θα αντιμετωπίσουν 

(νομικές) συνέπειες για την μη εγγραφή τους, καθώς Άρθρα της νομοθεσίας έχουν δημιουργήσει 

νομική αβεβαιότητα μεταξύ των οργανώσεων, έως ότου οι αναθεωρήσεις εφαρμοστούν από τις 

αρχές.

•  Εξασφαλίσουν ότι μέσω ενός αναθεωρημένου πλαισίου εγγραφής όλες οι οργανώσεις είναι σε θέση 

να εγγραφούν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των (ξένων) ΜΚΟ που δεν έχουν νομική οντότητα 

στην Ελλάδα, κάτι που δεν συμβαίνει με την ισχύουσα νομοθεσία.

•  Αποφύγουν να κατηγορούν και να στιγματίζουν το έργο των ΜΚΟ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μια τέτοια 

ρητορική έχει τη δυνατότητα να αποθαρρύνει την αλληλεγγύη, αυξάνοντας τη δυσπιστία στο έργο 

της κοινωνίας των πολιτών και θα μπορούσε να οδηγήσει σε φυσικές επιθέσεις εναντίον των ΜΚΟ.

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο:

•  Θα πρέπει να υπάρξει ώθηση σε διαφορετικά επίπεδα για κατανοητή παρακολούθηση και ανάλυση 

της νομοθεσίας που σχετίζεται με την εγγραφή στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό. Η ανάλυση 

πρέπει να παρέχεται από την Επιτροπή της Βενετίας και η Επιτροπή της ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει 

χωρίς καθυστέρηση στην αξιολόγηση της συμβατότητας της Ελληνικής νομοθεσίας με το δίκαιο 

της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.86

•  Ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης και 

του συνεταιρίζεσθαι θα πρέπει να υποβάλει σχόλια σχετικά με τη συμβατότητα της Ελληνικής 

νομοθεσίας και της κανονιστικής ανάπτυξης με τα διεθνή πρότυπα για το δικαίωμα στην ελευθερία 

της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι.

85 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «Opinion on the Compatibility With European 
Standards of Recent and Planned Amendments to Greek Legislation on NGO Registration» (2 Ιουλίου 2020) CONF/EXP(2020)4 παρ. 
43;ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, Επιτροπή της Βενετίας και Συμβούλιο της Ευρώπης «Guidelines on the Freedom of Association» (2015) παρ. 106, 
Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο των ΜΚΟ (Συμβούλιο της Ευρώπης): «International Standards Relating to Reporting and 
Disclosure Requirements for Non-Governmental Organisations» (27 Νοεμβρίου 2018) CONF/EXP(2018)3 παρ. 134
86 Επιτροπή της ΕΕ, P-005656/2020 -Απάντηση του κ. Reynders (15 Ιανουαρίου 2021)
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