
Παρουσίαση 
Υποχρεώσεις ΜΚΟ στη βάση του νέου 

Νόμου  

13 Νοεμβρίου 2019, Λεμεσός 

Ίδρυμα Λαόνα 

 



Πρόγραμμα 

1. Εισαγωγή 

2. Υποχρεώσεις / προθεσμίες 

3. Τήρηση βιβλίων και λογαριασμών στη βάση του 
άρ.49 του Νόμου. 

4. Συζήτηση 

 



Ορισμοί 

 «σωματείο» σημαίνει οργανωμένη ένωση αποτελούμενη από 
τουλάχιστον είκοσι πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη μη 
κερδοσκοπικού σκοπού και δεν περιλαμβάνει πολιτικά 
κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

 «ίδρυμα» σημαίνει το σύνολο της περιουσίας που προορίζεται 
για την εξυπηρέτηση ορισμένου μη κερδοσκοπικού σκοπού και 
για την σύστασή του η αφιερούμενη περιουσία δεν δύναται να 
είναι αξίας μικρότερης των χιλίων ευρώ (€1000) 

 «ομοσπονδία ή/και ένωση» σημαίνει το πλαίσιο συνεργασίας 
πέντε ή περισσότερων σωματείων, ιδρυμάτων, μη 
κερδοσκοπικών εταιριών ή άλλων παρεμφερών μη 
κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων, με κοινούς σκοπούς 

 



Ορισμοί 

 «Μη Κερδοσκοπικό» σε σχέση με σωματείο ή ίδρυμα, 
σημαίνει σωματείο ή ίδρυμα το οποίο δεν διανέμει 
οποιαδήποτε κέρδη, τα οποία δυνατόν να προκύψουν 
από τις δραστηριότητες του, στα μέλη, τους ιδρυτές, την 
διοίκηση, ή αξιωματούχους του, αλλά τα επενδύει ή 
χρησιμοποιεί για την συνέχιση και επίτευξη των σκοπών 
του. 

 

 Δεν απαγορεύεται ένα σωματείο ή ίδρυμα να έχει 
πλεόνασμα στους λογαριασμούς του, αλλά δεν 
επιτρέπεται να διανέμει κέρδη. 

 



Κατηγορίες οργανώσεων 

 Σωματεία 

 Ιδρύματα 

 Ομοσπονδίες ή/και Ενώσεις 

 Οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο εξωτερικό και 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο 

 

 Σωματεία και Ιδρύματα που έχουν εγκριθεί με τους 
καταργούμενους νόμους, θεωρούνται ότι εγκρίθηκαν με το 
νόμο του 2017, νοουμένου ότι θα προβούν στις αναγκαίες 
αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του καταστατικού 
τους 

 



Υποχρεώσεις Σωματείων 

 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης τουλάχιστον σε ετήσια βάση – 
έλεγχο απαρτίας. 

 Τήρηση μητρώου μελών από τη διοίκηση του Σωματείου 

 Ενημέρωση Εφόρου μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, για 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό μελών, μέλη διοίκησης, 
σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, του προηγούμενου έτους  που 
έληξε 31/12 . (Αρ.10) 

 Τήρηση λογιστικών βιβλίων και κοινοποίηση των λογαριασμών 
στον Έφορο μέχρι 7 μήνες λήξη οικ.  Έτους. (Αρ.49)  



Υποχρεώσεις Ιδρυμάτων  

Διεξαγωγή ελάχιστου αριθμού  συνεδριάσεων Διοικητικού 
Συμβουλίου 

 

Ενημέρωση Εφόρου μέχρι Μάρτιο κάθε έτους, για σύγκληση 
ελάχιστων συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

 

Τήρηση λογιστικών βιβλίων, έλεγχο αυτών από ανεξάρτητο 
εξωτερικό ελεγκτή και αποστολή στον  Έφορο των 
λογαριασμών το αργότερο μέσα σε επτά μήνες από τη λήξη του 
οικονομικού έτους. (αρ. 49) 



Υποχρεώσεις: Ενημέρωση 
Εφόρου (1)  

Άρθρο 10: Αφορά Σωματεία και Ομοσπονδίες 

• Σωματεία και Ομοσπονδίες στέλνουν ετήσια ενημέρωση 
στον έφορο εντός του  πρώτου τριμήνου του έτους: 

 Αλλαγές στην ταχυδρομική διεύθυνση της οργάνωσης, 

 Αριθμό ενεργών μελών, 

 Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας με μέλη διοίκησης  

 Ημερομηνία διεξαγωγής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και 
απαρτία ή διεξαγωγή ελάχιστων συνεδριάσεων ΔΣ 
(ιδρύματα) 

Μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή 

 



Υποχρεώσεις: Οικονομικά 
(Άρθρο 49) (2)  

• Σωματεία και Ομοσπονδίες στέλνουν τους λογαριασμούς 
τους στον Έφορο μέσα σε επτά (7) μήνες από τη λήξη του 
οικονομικού έτους: 

• Λογαριασμό ακαθάριστου εισοδήματος  

• Λογαριασμό πιστωτικού υπολοίπου και λογαριασμό όλων 
των ποσών που έχουν εισπραχθεί 

• Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται 
και λογαριασμό όλων των πληρωμών που έχουν γίνει 

• Σε περίπτωση που το ετήσιο εισόδημα είναι πάνω από 
€40.000 τότε έκθεση και λογαριασμοί από εγκεκριμένο 
ελεγκτή. 

 Δυνατότητα διαταγής ελέγχου οικονομικών από Έφορο. 



Υποχρεώσεις: Οικονομικά 
(Άρθρο 49) (3)  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Τα Ιδρύματα οφείλουν να ετοιμάζουν κάθε χρόνο 
ελεγμένους λογαριασμούς από ανεξάρτητο 
εξωτερικό ελεγκτή και να στέλνουν/κοινοποιούν 
αυτούς στον Έφορο μέσα σε επτά (7) μήνες από τη 
λήξη του οικονομικού έτους. 

  

 



Προσωπικά Δεδομένα 

• Προσοχή σε σχέση με τη φύλαξη και χρήση 
των προσωπικών δεδομένων των μελών μας 



Οδηγός και νόμος 

 

 

 

 

 



Στοιχεία Επικοινωνίας: 

• Τηλέφωνα: 99489922 

• Email: info@civilsocietyadvocates.org  

• Website: www.civilsocietyadvocates.org  

• Ομάδα Πρωτοβουλίας: www.ngoinitiativecyprus.org  

• Facebook: @civilsocietyadvocates 

 

• Κάντε μας                     στο Facebook 
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