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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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