Addendum, Σεπτέμβριος 2018
Σε συνέχεια της τροποποίησης του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου
104(Ι)/2017, με τον Νόμο 76(Ι)/2018 που δημοσιεύτηκε 9 Ιουλίου 2018, το κείμενο
του Οδηγού μεταβάλλεται ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α
1. Σελ.7, Σημείο 1.2 και Σελ.21 σημείο 2.3: Αλλάζει η προθεσμία συμμόρφωσης
όλων όσων επηρεάζονται και μεταφέρεται για τις 30 Ιουνίου 2019 (άρθρα
55(3) και 57 του Νόμου)
2. Σελ.7, Σημείο 1.2: Προστέθηκε ένα νέο άρθρο, το 57 που κάνει ειδική
αναφορά στις Λέσχες και επεκτείνει την περίοδο ισχύος των αδειών των
Λεσχών που εξέπνεαν στις 30 Ιουνίου 2018 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.
3. Σελ.8, Σημείο 1.7: Διαγράφηκε η παράγραφος (ε) του άρθρου 8, και η
επιφύλαξη της παραγράφου, που έλεγε ότι «καθώς και πρόνοια ότι καμιά
αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες,
σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού:
Νοείται ότι, τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης ή των
ιδρυτών του σωματείου, μπορούν να ανακτήσουν ή/ και να διεκδικήσουν τυχόν
λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα
χρηματοδοτούμενα
ή
συγχρηματοδοτούμενα
από
τρίτους
φορείς
προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα, νοουμένου ότι το
καταστατικό του σωματείου δεν ορίζει διαφορετικά.»
4. Προστέθηκε νέο άρθρο, το 18Α, το οποίο εισάγει μία γενική απαγόρευση
αμοιβής μέλους του διοικητικού συμβουλίου, εκτός εάν στο καταστατικό του
Σωματείου ορίζεται διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι αν το καταστατικό προνοεί
καταβολή εξόδων, ή/και αμοιβής για παρεχόμενες υπηρεσίες αυτό είναι
νόμιμο.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η τροποποίηση αυτή αφορά μόνο τα σωματεία και τις
ομοσπονδίες. Δεν ισχύει για τα ιδρύματα.
ΜΕΡΟΣ Β
5. Σελ.14 Σημείο 2.2.1.ii και Σελ.18, σημείο 2.2.3.ii: Παύει η υποχρέωση του
άρθρου 8(α), για συμπερίληψη της διεύθυνσης αλληλογραφίας ή/και
επικοινωνίας μέσα στο καταστατικό του σωματείου ή ομοσπονδίας και/ή
ένωσης οργανώσεων.
6. Σελ.15 Σημείο 2.2.1.viii και Σελ.18, σημείο 2.2.3.viii: Παύει η υποχρέωση του
άρθρου 8(ε) και η επιφύλαξη αυτού, να μην δίνεται καμία αμοιβή
οποιουδήποτε είδους στα όργανα της διοίκησης του σωματείου. Η
απαγόρευση αυτή μεταφέρεται στο νέο άρθρο 18Α. Άρα: (α) δεν είναι
υποχρεωτικό να περιλαμβάνεται η εν λόγω απαγόρευση στο ελάχιστο
περιεχόμενο του καταστατικού, και (β) ναι μεν υπάρχει η γενική απαγόρευση,
αλλά υπάρχει και μια γενική αποδοχή, εφόσον υπάρχει πρόνοια στο
καταστατικό του Σωματείου, να μπορεί να δίνεται αμοιβή οποιουδήποτε
είδους και στα μέλη της διοίκησης.
7. Σελ.15 Σημείο 2.2.1(θ), Σελ.17 Σημείο 2.2.2 (4), Σελ.19 Σημείο 2.2.3(θ): Με
τον τροποποιητικό νόμο αλλάζει το Άρθρο 6 και η δυνητική υποχρέωση
κατάθεσης πιστοποιητικών ποινικού μητρώου για κάθε ένα από τους ιδρυτές
σωματείου ή ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης οργανώσεων. Τα
ιδρυτικά μέλη οργανώσεων, μπορούν να υποβάλουν είτε ποινικό μητρώο, είτε
μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί
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για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.
Οι Έφοροι θα αποφασίζουν ποιο από τα δύο. Προστέθηκε επίσης άρθρο με
ποινές σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων στην υπεύθυνη δήλωση.
8. Σελ.15, Σημείο 2.2.1, Σελ.16, Σημείο 2.2.2, Σελ.19, Σημείο 2.2.3.Προστέθηκε
επίσης ένα νέο άρθρο το 6Α το οποίο αφορά εγγραφή νέων οργανώσεων
στο μητρώο οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν ανήλικους. Σε αυτή την
περίπτωση οι αιτητές οφείλουν να υποβάλουν στον Έφορο μαζί με όλα τα
άλλα έντυπα για κάθε προτεινόμενο μέλος της διοίκησης σχετικό
πιστοποιητικό στη βάση του άρθρου 22 του περί της Πρόληψης και
Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης
Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014. Άρα αυτό προστίθεται
στα απαραίτητα έγγραφα στα πιο πάνω σημεία, που αφορούν Σωματεία,
Ιδρύματα, Ομοσπονδίες ή/και ενώσεις οργανώσεων.
9. Σελ. 14, διαγραφή του Σημείου 2.1.2.Β.ii: Τα ιδρύματα πρέπει να υποβάλουν
κάθε χρόνο ελεγμένους λογαριασμούς ακόμα και αν τα έσοδα τους είναι κάτω
από 40.000 ευρώ.
10. Σελ. 18 Σημείο 2.2.3: Τροποποιήθηκε το Άρθρο 44 και τώρα χρειάζεται να
υπάρχουν πέντε (5) οργανώσεις και όχι τρεις (3) για εγγραφή ομοσπονδιών
και/ ή ενώσεων οργανώσεων.
ΜΕΡΟΣ Γ
11. Σελ.23 Σημείο Α και Β: Διαγράφηκε η πρόνοια για τις οργανώσεις που το
επιθυμούν ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να δικαιούνται καταβολή
αμοιβής για παρεχόμενες υπηρεσίες (δείτε πιο πάνω ΜΕΡΟΣ Α, Σελ.8,
Σημείο 1.7)
ΜΕΡΟΣ Δ
12. Σελ.25-26, Παύει η υποχρέωση του άρθρου 8(α), για συμπερίληψη της
διεύθυνσης; αλληλογραφίας ή/και επικοινωνίας στο καταστατικό των
σωματείων και ομοσπονδιών, ενώ αλλάζουν οι πρόνοιες για καταβολή
αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα σωματεία και τις
ομοσπονδίες και/ή ενώσεις οργανώσεων.
ΜΕΡΟΣ Ε
Τα ιδρύματα είναι υποχρεωτικό να υποβάλουν ελεγμένους λογαριασμούς ακόμα και
αν έχουν ετήσια έσοδα κάτω των 40.000 ευρώ.
ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Με την τροποποίηση που έγινε τον Ιούλιο του 2018 (Ν.76(Ι)/2018) έγιναν και κάποιες
άλλες τροποποιήσεις/διορθώσεις της νομοθεσίας στα άρθρα 2, 13, 41, 47, 50 του
Νόμου.
Συγκεκριμένα, προστέθηκε ο ορισμός του «ανήλικου» και αντικαταστάθηκε το άρθρο
13 ως εξής «Εφόσον το καταστατικό του σωματείου δεν ορίζει διαφορετικά, τα μέλη
του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα».
Ο Νόμος τώρα θα αναφέρεται ως «οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα
Συναφή Θέματα Νόμοι 2017 και 2018».
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