
Νομοςχζδιο για τισ Οργανώςεισ Κοινωνίασ Πολιτών (ΟΚοιΠ) 

 

Άρθρο 1 

Γενικοί Οριςμοί 

1. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, οι ακόλουκοι όροι και τα 

αντίςτοιχα ακρωνφμια ζχουν τθν κατωτζρω ζννοια: 

α. Ωσ Οργανϊςεισ Κοινωνίασ Πολιτϊν (ΟΚοιΠ) ορίηονται οι δυνατοί κατά νόμο ανεξάρτθτοι 

από το κράτοσ οργανιςμοί, οι ςκοποί και δραςτθριότθτα των οποίων δεν αποβλζπουν ςτθν 

απόκτθςθ κζρδουσ και το πικανό πλεόναςμα των οποίων χρθςιμοποιείται για τθν επίτευξθ 

των ςτόχων προαγωγισ του φυςικοφ, ανκρωπογενοφσ, κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ, με βάςθ τον καταςτατικό τουσ χάρτθ. Δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ΟΚοιΠ 

τα πολιτικά κόμματα, οι δθμοτικζσ και περιφερειακζσ παρατάξεισ. 

β. Μθ κερδοςκοπικι νοείται μια Οργάνωςθ Κοινωνίασ Πολιτϊν θ οποία δεν ζχει ςκοπό το 

κζρδοσ, με βάςθ το καταςτατικό τθσ χάρτθ, οφτε διανζμει κζρδθ ςτουσ εταίρουσ ι τα μζλθ 

τθσ. Αυτζσ είναι: 

• Σα Ν.Π.Ι.Δ. που κατά τον εν ιςχφ Αςτικό Κϊδικα διακζτουν μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα: 

α) ωματείο (ΑΚ άρκρα 78 – 107), β) Ίδρυμα και Κοινωφελζσ Ίδρυμα (ΑΚ άρκρα 108 – 121), 

γ) Επιτροπι εράνου ι εράνων (ΑΚ άρκρα 122 – 126), δ) Αςτικι Μθ Κερδοςκοπικι Εταιρία 

(ΑΚ άρκρα 741 – 784) και ε) όπωσ ειδικϊσ προβλζπεται θ Ζνωςθ Προςϊπων (ΑΚ 107). 

• Σα Ν.Π.Ι.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που προβλζπονται από ειδικοφσ νόμουσ.  

γ. Κοινωφελισ Φορζασ  είναι θ οργάνωςθ κοινωνίασ πολιτϊν του παρόντοσ νόμου και το 

κοινωφελζσ ίδρυμα του νόμου 4182/2013. 

δ. Εκελοντισ/ντρια  νοείται κάκε άτομο, προςωρινόσ ι μόνιμοσ κάτοικοσ τθσ χϊρασ, που 

προςφζρει τισ γνϊςεισ ι/και τισ δεξιότθτζσ του, κακϊσ και τον χρόνο του ςε ενζργειεσ που 

επιλζγει, κατόπιν ελεφκερθσ βοφλθςθσ και χωρίσ οικονομικό ι άλλο υλικό αντάλλαγμα ςτον 

παρόντα ι μζλλοντα χρόνο και που ςυνιςτοφν ι ςυμβάλλουν ςτθν πραγμάτωςθ κάποιου 

κοινωνικϊσ ωφζλιμου ςκοποφ, ενϊ διαχωρίηονται ςαφϊσ από ενζργειεσ που ςυνιςτοφν 

επαγγελματικι εργαςία ι πρακτικι άςκθςθ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ. 

Εκελοντιςμόσ δεν είναι: 

1. Η απλιρωτθ εργαςία (ςτο πλαίςιο επαγγελματικϊν ρόλων και όταν αντικακιςτά 

εργαηομζνουσ) 

2. Οι διάφορεσ μορφζσ πρακτικισ εξάςκθςθσ για τθ λιψθ πτυχίου ι επαγγελματικισ 

ειδικότθτασ 

3. Η ςυμμετοχι ςε πολιτικά κόμματα και επαγγελματικά ακλθτικά ςωματεία 

4. Η εκελοφςια ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ που είναι χόμπι και αφοροφν αποκλειςτικά 

το προςωπικό μασ όφελοσ και τα προςωπικά μασ ενδιαφζροντα 



5. Η καταναγκαςτικι εργαςία (όταν δθλαδι, μια υπθρεςία προςφζρεται αναγκαςτικά με 

επιβολι και όχι ωσ ελεφκερθ επιλογι) 

6. Η ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ εμπορικοφ, διαφθμιςτικοφ και εν γζνει κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα ςτο πλαίςιο φορζων που δεν είναι μθ κερδοςκοπικοί 

7. Η μθ αμειβόμενθ υπερωριακι απαςχόλθςθ 

ε. Εκελοντικι απαςχόλθςθ είναι θ απαςχόλθςθ του φυςικοφ προςϊπου προσ τισ ΟΚοιΠ 

εντόσ ι εκτόσ Ελλάδοσ που παρζχεται άνευ ανταλλάγματοσ 

ςτ. Γενικό Μθτρϊο Οργανϊςεων Κοινωνίασ Πολιτϊν (ΓΕ.Μ.Ο.Π.) είναι θ γενικι θλεκτρονικι 

βάςθ δεδομζνων με τθν οποία εγκακιδρφεται κακεςτϊσ διαφάνειασ και δθμοςιότθτασ κατά 

τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ των ΟΚοιΠ. 

θ. Ειδικό Μθτρϊο Οργανϊςεων Κοινωνίασ Πολιτϊν (ΕΙ.Μ.Ο.Π) είναι θ θλεκτρονικι βάςθ 

δεδομζνων ςτθν οποία εγγράφονται οι ΟΚοιΠ που ενδιαφζρονται είτε για να πλθροφν 

περιςςότερεσ προχποκζςεισ διαφάνειασ είτε/και για να διαχειριςτοφν κρατικζσ 

χρθματοδοτιςεισ.   

κ. Όργανο διοίκθςθσ των ΟΚοιΠ είναι  ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ/διαχειριςτισ ι/ το διοικθτικό 

ςυμβοφλιο του ςωματείου ι τθσ Αςτικισ Μθ Κερδοςκοπικισ Εταιρείασ   

 

Άρθρο 2 

Ανεξάρτητη Οργάνωςη Κοινωνίασ των Πολιτών 

1.  Ωσ ανεξαρτθςία μιασ ΟΚοιΠ  νοείται θ ανεξαρτθςία ωσ προσ τθ Βουλι, το κράτοσ, τθ 

δθμόςια διοίκθςθ, τουσ φορείσ δικαςτικισ λειτουργίασ, τουσ οργανιςμοφσ Περιφερειακισ 

και Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, όλα τα αςφαλιςτικά ταμεία, κακϊσ και όλουσ τουσ δθμόςιουσ 

οργανιςμοφσ που ελζγχονται από το κράτοσ ι που το κράτοσ διακζτει πάνω από το 33% των 

μετοχϊν και αποτελεί το μόνο βαςικό μζτοχο, επίςθσ όλα τα κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ και των 

διεκνϊν οργανιςμϊν.  

 2.  Η ςυμμετοχι ενόσ από τουσ παραπάνω κρατικοφσ φορείσ ωσ μζλουσ ςε μθ 

κερδοςκοπικι οργάνωςθ δεν επθρεάηει τθν ανεξαρτθςία τθσ, εάν είναι μειοψθφικι, και δεν 

είναι καταφανϊσ ςε κζςθ δθμιουργίασ ςυνκθκϊν εξάρτθςθσ τθσ οργάνωςθσ.  

3.  Η εξάρτθςθ από ζνα ι περιςςότερα φυςικά πρόςωπα, μικρζσ ι μεγάλεσ επιχειριςεισ, 

θμεδαπζσ ι αλλοδαπζσ ι από πολιτικά κόμματα και τοπικζσ παρατάξεισ δεν αίρει το 

χαρακτιρα ΟΚοιΠ από μια οργάνωςθ.  

 4. Η ωσ άνω ανεξαρτθςία προςδιορίηεται από τθν ιδιότθτα των μελϊν ι εταίρων όπωσ 

παραπάνω, από τον τρόπο επιλογισ των οργάνων διοίκθςθσ του φορζα και από τον τρόπο 

λιψθσ αποφάςεων και μόνο. 

 



Άρκρο 3  

φςταςη Διεφθυνςησ ΟΚοιΠ  και Κοινωφελών Φορζων - Σήρηςη βάςεων δεδομζνων  

1. το Τπουργείο Εςωτερικϊν ςυςτινεται Διεφκυνςθ ΟΚοιΠ  και ζχει αποκλειςτικι 

αρμοδιότθτα για: 

α. τθν οργάνωςθ και εποπτεία των βάςεων δεδομζνων, κακϊσ και των ςχετικϊν 

διαδικτυακϊν τόπων όπου υπάρχει δθμόςια πρόςβαςθ ςτισ βάςεισ δεδομζνων,  

β. τθν κανονικι, ςυνεχι και αςφαλι λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ των 

βάςεων δεδομζνων,  

γ. τθν καταχϊριςθ ςτο αρχείο κοινωφελϊν φορζων και τθν εγγραφι ςτο ειδικό μθτρϊο 

ΟΚοιΠ,  

δ. κάκε μεταγενζςτερθ μεταβολι ι διαγραφι υφιςτάμενων καταχωρίςεων ι εγγραφϊν 

ςτισ βάςεισ δεδομζνων, 

ε. τον ζλεγχο τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των άρκρων 3 και 6 του παρόντοσ νόμου και  

ςτ. τθ διαςφνδεςθ του Αρχείου Κοινωφελϊν Φορζων και του Ειδικοφ Μθτρϊου μεταξφ τουσ 

οφτωσ ϊςτε οι εγγρεγραμμζνεσ ΟΚοιΠ να εμφανίηονται και ςτισ δφο βάςεισ δεδομζνων 

(εφόςον επικυμοφν να βρίςκονται εγγεγραμμζνεσ και ςτα δφο μθτρϊα). 

2. Οι βάςεισ δεδομζνων μποροφν να διαςυνδεκοφν θλεκτρονικά εξ αποςτάςεωσ με άλλα 

ειδικά μθτρϊα και αρχεία δθμόςιων υπθρεςιϊν. 

3. Οι ειδικότεροι όροι, οι προχποκζςεισ και οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ τθσ λειτουργίασ των 

βάςεων δεδομζνων ι/και τθσ διαςφνδεςθσ τουσ, των επιμζρουσ κατθγοριϊν των 

κοινωφελϊν φορζων κακϊσ και των διαδικτυακϊν τόπων κακορίηονται με απόφαςθ του 

Τπουργοφ Εςωτερικϊν. 

4. το μζτρο που πραγματοποιείται ςτισ βάςεισ δεδομζνων επεξεργαςία δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα, θ Διεφκυνςθ ΟΚοιΠ αποτελεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50/1997). 

 

5. Προτεινόμενεσ κατθγορίεσ ΟκοιΠ είναι: 

• Δικαιϊματα, Ελευκερίεσ, Διακυβζρνθςθ 

• Περιβάλλον, Πολιτικι Προςταςία, Ποιότθτα ηωισ 

• Κοινωνικι Προςταςία, Πρόνοια και Ζνταξθ 

• Εκπαίδευςθ & Ζρευνα 

• Πολιτιςμόσ 

• Ανκρωπιςτικι, Αναπτυξιακι Διεκνισ Δράςθ 



 

Άρκρο 4 

Διαδικαςία καταχώριςησ ςτο Γενικό Μητρώο Οργανώςεων Κοινωνίασ Πολιτών και 

Κοινωφελών Φορζων (ΓΕ.Μ.Ο.Π.)  

1. το Γενικό Μθτρϊο Οργανϊςεων Κοινωνίασ Πολιτϊν και Κοινωφελϊν Φορζων 

(ΓΕ.Μ.Ο.Π.) καταχωροφνται όλεσ οι ΟΚοιΠ και απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ θλεκτρονικισ 

αίτθςθσ και θ θλεκτρονικι ι ταχυδρομικι αποςτολι ςτθ Διεφκυνςθ ΟΚοιΠ του υπουργείου 

Εςωτερικϊν των ακόλουκων δικαιολογθτικϊν: 

α. υςτατικι πράξθ, καταςτατικό ζγγραφο και τυχόν τροποποιιςεισ, νομίμωσ 

εγγεγραμμζνεσ και δθμοςιευμζνεσ ςτα βιβλία των αρμοδίων κατά περίπτωςθ υπθρεςιϊν, 

ςχετικά πιςτοποιθτικά και ςχετικζσ δικαςτικζσ αποφάςεισ και προςωρινζσ διαταγζσ.  

γ. Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου. 

δ. Προςϊπου επικοινωνίασ 

2. Η Διεφκυνςθ ΟΚοιΠ προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ του κοινωφελοφσ φορζα ςτο Αρχείο ι 

ςτισ ςχετικζσ μεταβολζσ. Οι κοινωφελείσ φορείσ είναι υπεφκυνοι να αποςτζλλουν 

θλεκτρονικά ι ταχυδρομικά ςτθ Διεφκυνςθ ΟΚοιΠ οποιαδιποτε μεταβολι των ανωτζρων 

ςτοιχείων.  

3. Η ακρίβεια των όςων περιλαμβάνονται ςτα υπό ςτοιχεία α ζωσ δ τθσ παροφςθσ 

παραγράφου γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ του κοινωφελοφσ φορζα.  

4. Οι ΟΚοιΠ με τθν εγγραφι τουσ ςτο Γενικό Μθτρϊο μποροφν να απαςχολοφν εκελοντζσ, 

όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο .. του παρόντοσ νόμου. Δφνανται να είναι φορείσ 

διαβοφλευςθσ ςε τοπικό, περιφερειακό ι εκνικό επίπεδο  ζχουν τθ δυνατότθτα να 

πραγματοποιοφν ζωσ τζςςερισ (4) κοινωφελείσ  δράςεισ / εκδθλϊςεισ με απαλλαγι από 

ΦΠΑ και απαλλάςςονται από φορολογικι επιβάρυνςθ ςτισ ςυνδρομζσ των μελϊν.  

5. Η εγγραφι ςτο ΓΕ.Μ.Ο.Π. γίνεται ατελϊσ.  

 

Άρκρο 5 

Διαδικαςία  και δικαιολογητικά εγγραφήσ ςτο Ειδικό Μητρώο Οργανώςεων Κοινωνίασ 

Πολιτών και Κοινωφελών Φορζων (ΕΙ.Μ.Ο.Π) 

1.το Ειδικό Μθτρϊο εγγράφονται οι ΟΚοιΠ  μετά τθ ςυμπλιρωςθ θλεκτρονικισ αίτθςθσ 

και ταχυδρομικισ αποςτολισ ςτθ Διεφκυνςθ ΟΚοιΠ, με τθν υπόμνθςθ ότι αφορά το Ειδικό 

Μθτρϊο, των επιπλζον εγγράφων από οποία να προκφπτουν ότι: 

α. Η ΟΚοιΠ ζχει ςυςτακεί  ζνα ζτοσ  προ τθσ αίτθςθσ εγγραφισ τθσ. 



β. Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ υπθρεςίασ για τθν μθ προςβολι τθσ 

ςφςταςθσ, τθσ εκλογισ των οργάνων και τθσ εκπροςϊπθςισ τθσ και ςχετικζσ δικαςτικζσ 

αποφάςεισ και διαταγζσ.   

γ. Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν και τυχόν μεταβολζσ από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι. 

δ. Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ εν ιςχφ.  

ε. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτα εν ιςχφ. 

ςτ.  Οικονομικζσ καταςτάςεισ 

η. Δθμοςίευςθ του ετιςιου απολογιςμοφ οικονομικοφ ζργου ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΚοιΠ.  

θ. Δθμοςίευςθ των μελϊν τθσ διοίκθςθσ και τθσ εν ιςχφ ζδρασ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΚοιΠ. 

κ. Να μθν αντιβαίνει θ δράςθ τθσ προσ τθν Ευρωπαϊκι φμβαςθ Δικαιωμάτων του 

Ανκρϊπου, τθ Χάρτα δικαιωμάτων τθσ ΕΕ, τθν Οικουμενικι Διακιρυξθ του ΟΗΕ, το Εκνικό 

φνταγμα και τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων και τθν ίςθ 

μεταχείριςθ. 

2. Για τθν ετιςια ανανζωςθ εγγραφισ τα όργανα διοίκθςθσ τθσ ΟΚοιΠ υποχρεοφνται να 

αποςτείλουν θλεκτρονικά ι ταχυδρομικά τθν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά που 

περιγράφονται ςτα ςθμεία δ’ και ςτ’  τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και 

τυχόν μεταβολζσ των δικαιολογθτικϊν των ςθμείων α’ ζωσ γ’. ε περίπτωςθ που τα 

πιςτοποιθτικά δεν ζχουν μεταβλθκεί, κατατίκεται υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 ςτθν οποία αναγράφεται ότι δεν επιλκε μεταβολι.  

3. Η εγγραφι ςτο ΕΙ.Μ.Ο.Π γίνεται ατελϊσ. 

 

Άρκρο 6 

Λειτουργία και δημοςιότητα των βάςεων δεδομζνων 

1. Σο Γενικό Μθτρϊο και το Ειδικό Μθτρϊο ΟΚοιΠ απαρτίηεται από το ευρετιριο ΟΚοιΠ και 

τθ μερίδα που τθρείται ξεχωριςτά για κάκε ΟΚοιΠ και περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά του 

άρκρου 3 και 4, κακϊσ και βεβαιϊςεισ πιςτοποιιςεωσ που τυχόν υπάρχουν. 

2. Κάκε καταχϊριςθ ι εγγραφι ςτισ βάςεισ δεδομζνων υπόκειται ςε διόρκωςθ, εφόςον 

είναι εςφαλμζνθ, και ςε μεταβολι, εφόςον τα νομικά γεγονότα, οι δθλϊςεισ, τα ζγγραφα 

και τα λοιπά ςτοιχεία που ζχουν καταχωριςκεί ι δικαιολογοφν τισ καταχωρίςεισ ζχουν 

μεταβλθκεί. Η διόρκωςθ και θ μεταβολι πραγματοποιοφνται είτε αυτεπαγγζλτωσ από τθ 

Διεφκυνςθ ΟΚοιΠ, είτε μετά από αίτθςθ του κοινωφελοφσ φορζα, ι του ζχοντοσ ζννομο 

ςυμφζρον. 

3. Οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτον διαδικτυακό τόπο των βάςεων δεδομζνων,  

είναι ςτο ςφνολό τουσ ελεφκερα προςβάςιμεσ ςτουσ πολίτεσ ςε θλεκτρονικι μορφι, προσ 

ανάγνωςθ, αποκικευςθ και εκτφπωςθ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων προςταςίασ 



δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ ωσ προσ τθν 

πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 5 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ.  

 

Άρκρο 7 

Καθεςτώσ εγγεγραμμζνων ςτο Ειδικό Μητρώο ΟΚΟΙΠ 

1. Μία ΟΚοιΠ δικαιοφται να λαμβάνει κρατικι χρθματοδότθςθ μόνον εάν είναι 

εγγεγραμμζνθ ςτο Ειδικό Μθτρϊο ΟΚοιΠ.   

2. Αποκλειςτικϊσ για τισ εγγεγραμμζνεσ ΟΚοιΠ ιςχφει το ακόλουκο φορολογικό κακεςτϊσ: 

α. Σα ειςοδιματα κάκε κατθγορίασ των εγγεγραμμζνων ΟΚοιΠ απαλλάςςεται του φόρου 

ειςοδιματοσ. 

β . Οι εγγεγραμμζνεσ ΟΚοιΠ απαλλάςςονται: 

α1)  από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τον ςυμπλθρωματικό φόρο του Ν. 4223/2012 ι οιονδιποτε φόρο 

τουσ αντικαταςτιςει/αναπλθρϊςει / αντί απαλλαγισ, μείωςθ κατά 50%. 

Α2) από τα δθμοτικά τζλθ και τουσ φόρουσ που βαρφνουν τα ακίνθτά τουσ 

Α3) από τα τζλθ κυκλοφορίασ για όλα τα οχιματα που χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ 

τθσ ΟΚοιΠ. 

Α4) από τον φόρο δωρεϊν, ενϊ  όλεσ οι δωρεζσ ςε είδοσ να απαλλάςςονται από ΦΠΑ 

Α5) Σα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.- φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ μπορεί να παραχωροφν με 

απόφαςθ του διοικθτικοφ τουσ οργάνου τθ χριςθ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ τουσ ςε 

ΟΚοιΠ για τθν ενίςχυςθ δραςτθριοτιτων ςυλλογικισ και κοινωνικισ ωφζλειασ. 

Α6) εντάςςονται ςτα κοινωνικά τιμολόγια και να ζχουν ζκπτωςθ 50% ςτα δθμοτικά τζλθ, 

τόςο οι ανοικτζσ όςο και οι κλειςτζσ δομζσ των ΟΚοιΠ. 

γ.  Οι εγγεγραμμζνεσ ΟΚοιΠ δεν υπάγονται ςε κακεςτϊσ Φ.Π.Α. επί των ςχετικϊν 

ειςοδθμάτων για εκδθλϊςεισ και bazaar που οργανϊνονται με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των 

εςόδων των οργανιςμϊν για τθν επίτευξθ του κοινωφελοφσ ζργου τουσ. 

  

Άρκρο 8 

Ζητήματα προςταςίασ του εθελοντή/τριασ 

1.  Η εκελοντικι απαςχόλθςθ προχποκζτει θλεκτρονικι υποβολι των ονομάτων των 

εκελοντϊν ςτο πρόγραμμα θλεκτρονικισ καταγραφισ εργαηομζνων ΕΡΓΑΝΗ που 

ςυμπλθρϊνει ο φορζασ παροχισ εκελοντικισ απαςχόλθςθσ. Συχόν ειδικότεροι όροι 

παροχισ τθσ εκελοντικισ απαςχόλθςθσ είναι δυνατόν να ςυνομολογοφνται εγγράφωσ. 

Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτο βιβλίο εκελοντϊν οι περιπτϊςεισ μαηικισ 



ςυμμετοχισ πολιτϊν ςε μονοιμερα ι ολιγόωρα προγράμματα. Με κοινι υπουργικι 

απόφαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ορίηονται οι ειδικότεροι όροι καταγραφισ των 

εκελοντϊν ςτο πρόγραμμα Εργάνθ. 

2. Οι ΟΚοιΠ διατθροφν ατομικό μθτρϊο εκελοντϊν, το οποίο επικαιροποιείται κακθμερινά 

ωσ προσ τα άτομα και τισ ϊρεσ που προςφζρουν εκελοντικά το χρόνο τουσ.  

3. Οι ϊρεσ εκελοντικισ εργαςίασ ανά άτομο δεν μπορεί να ξεπερνάνε τισ είκοςι (20) 

εβδομαδιαίωσ ανά ΟΚοιΠ. Ο ςυγκεκριμζνοσ περιοριςμόσ δεν ιςχφει για ςυνταξιοφχουσ, 

κακϊσ και άτομα που εντάςςονται ςε ςυγκεκριμζνα ευρωπαϊκά προγράμματα 

εκελοντιςμοφ και για τα οποία υπάρχουν ειδικότερεσ προβλζψεισ.  

4. Οι εγγραφζσ ςτο μθτρϊο βεβαιϊνουν τθν παροχι εκελοντικισ εργαςίασ ςτισ ΟΚοιΠ 

κακϊσ και τον χρόνο που προςφζρκθκε και κατ’ επζκταςθ τθν ιδιότθτα του εκελοντι ι τθσ 

εκελόντριασ. 

5. Προβλζπεται ότι με δαπάνθ του δθμοςίου παρζχεται νοςοκομειακι και 

ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ ςτουσ αναςφάλιςτουσ εκελοντζσ που νοςθλεφονται λόγω 

τραυματιςμοφ ι άλλου ατυχιματοσ που προκλικθκε κατά τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 

εκελοντικζσ δράςεισ και που ζχουν καταγραφεί προθγοφμενα ςτο μθτρϊο εκελοντϊν. 

6. Κακιερϊνεται ωσ κίνθτρο για ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα προγράμματα εκελοντιςμοφ  

για τθ κεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ θ προςμζτρθςθ 150 θμερϊν εκελοντικισ 

εργαςίασ τθν τελευταία 15ετία. Από αυτζσ οι 50 θμζρεσ εκελοντικισ εργαςίασ πρζπει να 

ζχουν καταγραφεί τθν τελευταία πενταετία. Ο χρόνοσ εκελοντικισ εργαςίασ δεν 

υπολογίηεται για να ςυμπλθρωκοφν οι 100 θμζρεσ αςφάλιςθσ που πρζπει να ζχει ζνασ 

αςφαλιςμζνοσ τθν τελευταία πενταετία για μειωμζνθ ςφνταξθ. 

7. Δικθγόροι, ςυμβολαιογράφοι, μθχανικοί, αρχιτζκτονεσ, οικονομολόγοι, λογιςτζσ και 

ςυναφι λειτουργιματα ι επαγγζλματα για τα οποία ορίηεται εκ του νόμου ελάχιςτθ 

αμοιβι, δφνανται να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε εγγεγραμμζνεσ ΟΚοιΠ άνευ 

ανταλλάγματοσ. Ειδικά για τθν παράςταςθ δικθγόρων ςε δικαςτιρια, κα απαλλάςςονται 

τθσ ζκδοςθσ προείςπραξθσ δικθγορικισ αμοιβισ. 

5. Η εκελοντικι απαςχόλθςθ δεν ςυνιςτά μορφι εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και ςυνεπϊσ δεν 

εφαρμόηεται οι διατάξεισ του εργατικοφ δικαίου. 

 

 

Άρθρο 9  

 

ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΑΤΣΟΤΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΑ ΔΤΟ ΕΝΑΡΙΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΩΝ ΟΚοιΠ ΧΩΡΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ 



ΕΝΑΡΙΟ Α’ 

Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείασ ΟΚοιΠ 

Προβλζπεται θ δθμιουργία Ανεξάρτθτθσ Αρχισ με τθ μορφι Νομικοφ Προςϊπου Ιδιωτικοφ 

Δικαίου, που τελεί υπό τθν εποπτεία τθσ Βουλισ των Ελλινων. 

κοπόσ 

• Δθμιουργία και τιρθςθ μθτρϊου(ων) ΟΚοιΠ. 

• Επιβεβαίωςθ των πλθροφοριϊν των ΟΚοιΠ που ηθτοφν να υπαχκοφν ςτο(α) 

Μθτρϊο(α). 

• τατιςτικι αποτίμθςθ. 

• Τποβολι προτάςεων προσ όλουσ τουσ κυβερνθτικοφσ τομείσ ευκφνθσ, υνιγορο και 

Ανεξάρτθτεσ αρχζσ για τθν προϊκθςθ του ζργου των ΟΚοιΠ. 

• Δομθμζνθ διαβοφλευςθ  

• υςτθματικι και ανεξάρτθτθ ζρευνα και μελζτθ επί του πεδίου με ςκοπό τθ 

διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ και πολιτικϊν (ςυςτάςεων). 

• Παροχι ςτοιχείων και πλθροφορίασ με ςτόχο διαφάνεια ςτισ κρατικζσ 

χρθματοδοτιςεισ (ετιςιεσ εκκζςεισ που αποτυπϊνουν τθν πορεία των κρατικϊν 

χρθματοδοτιςεων ςτισ ΟΚοιΠ). 

• Εκπροςϊπθςθ των ελλθνικϊν ΟΚοιΠ εντόσ ΕΕ και διεκνϊν οργανιςμϊν. 

• Επεξεργαςία και ςυνεργαςία για να υπάρχουν ςτα ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά 

κονδφλια ι ςτα κρατικά προβλζψεισ για χρθματοδοτιςεισ που αφοροφν ςτθ λειτουργία των 

ΟΚοιΠ. 

Δομή Ανεξάρτητησ Αρχήσ 

• υμβοφλιο με κατά το ιμιςυ εκπροςϊπουσ από τα Τπουργεία και ςτο υπόλοιπο 

από τισ ΟΚοιΠ ανά κατθγορίεσ που ζχουν προαναφερκεί ςτο παρόν κείμενο. 

• Εκπρόςωποσ του γραφείου του Πρωκυπουργοφ. 

• Πρόεδροσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ (που κα ζχει προτακεί από τισ ΟΚοιΠ και κα ζχει 

εκλεχκεί κατόπιν ψθφοφορίασ από τα μζλθ του ςυμβουλίου) με προτεινόμενθ διετι 

κθτεία. 

 

 

 

 



ΕΝΑΡΙΟ Β’  

 

Εθνικόσ υντονιςτήσ για τισ ΟΚοιΠ 

το Τπουργείο Εςωτερικϊν ςυςτινεται Διεφκυνςθ ΟΚοιΠ. 

κοπόσ 

• Σθν οργάνωςθ και εποπτεία των βάςεων δεδομζνων, κακϊσ και των ςχετικϊν 

διαδικτυακϊν τόπων όπου υπάρχει δθμόςια πρόςβαςθ ςτισ βάςεισ δεδομζνων. 

• Σθν κανονικι, ςυνεχι και αςφαλι λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ των 

βάςεων δεδομζνων. 

• Σθν καταχϊριςθ ςτο αρχείο κοινωφελϊν φορζων ΟΚοιΠ. 

• Κάκε μεταγενζςτερθ μεταβολι ι διαγραφι υφιςτάμενων καταχωρίςεων ι 

εγγραφϊν ςτισ βάςεισ δεδομζνων. 

 

Δομι 

Εκνικόσ υντονιςτισ: ορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν φςτερα από δθμόςια 

προκιρυξθ με κθτεία 4 χρόνων και δυνατότθτα μιασ φοράσ ανανζωςθσ. Κακικοντά του 

είναι: 

• θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου. 

• ο ςυντονιςμόσ των δράςεων των ςυναρμόδιων υπουργείων. 

• θ ςυνεργαςία με τισ ΟκοιΠ για τθν κατάκεςθ προτάςεων από κοινοφ για τθ 

βελτίωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου και υιοκζτθςθ ςτρατθγικϊν για τισ δράςεισ των ΟΚοιΠ 

• Δομθμζνθ διαβοφλευςθ  

• Εκπροςϊπθςθ των ελλθνικϊν ΟΚοιΠ εντόσ ΕΕ και διεκνϊν οργανιςμϊν.Άρκρο 12 

Μεταβατικζσ Διατάξεισ  

1. ΟΚοιΠ των οποίων τα καταςτατικά δεν προβλζπουν τισ οριηόμενεσ ςτο άρκρο 3 

προχποκζςεισ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο ΟΚοιΠ, και επικυμοφν να υπαχκοφν ςτισ διατάξεισ 

του παρόντοσ νόμου και να εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο ΟΚοιΠ, οφείλουν να προβοφν ςε 

τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τουσ, τθρϊντασ τισ προβλεπόμενεσ νόμιμεσ διαδικαςίεσ. 

2. Ο όροσ «Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ» (ΜΚΟ)  ςε υφιςτάμενεσ διατάξεισ νόμων νοείται 

ταυτόςθμοσ με τον όρο «Κοινωφελισ Οργάνωςθ Πολιτϊν» (ΟΚοιΠ), όπωσ αυτόσ ορίηεται 

ςτον παρόντα νόμο. 



Με Απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν κα δθμιουργθκεί ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του 

Τπουργείου Εςωτερικϊν ειδικι εφαρμογι για τθν εγγραφι εκελοντϊν ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 10 του παρόντοσ νόμου. 

3. Οι διατάξεισ για τθ λειτουργία του Αρχείου Κοινωφελϊν Φορζων κα εφαρμοςκοφν ζνα 

ζτοσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. 

 

Άρκρο 10 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται το άρκρα 11, θ παρ. 7 του άρκρου 12 

όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 άρκρου 21 Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84) και θ παρ. 8 του 

άρκρου 12 όπωσ αναρικμικθκε με το άρκρο 27 του Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013), 

τα άρκρα 13,  16 και 17 του ν. 2731/1999 (Α' 138), τα άρκρα 18 και 19 του ΠΔ 224/2000 

(ΦΕΚ Α’ 193) και οι κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδόκθκαν κατ' εξουςιοδότθςθ του ίδιου 

νόμου, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ επομζνθσ παραγράφου. 

 

Άρκρο 11 

Ζναρξθ Ιςχφοσ 

Η ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει τζςςερισ μινεσ από τθν δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ.   


