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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέµατα διεθνούς προστασίας, µετανάστευσης και
κοινωνικής ένταξης».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις των άρθρου 31 και 32 παρ. 2 του ν. Ν.4375/2016 για την «Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας(αναδιατύπωση)»( L
180/29.06.2013),διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις».

2.
3.

Το Π.∆. 105/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 172), όπως ισχύει.
Το Π.∆. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
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Το Π.∆. 11/2010 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/16-02-2010) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης», όπως ισχύει.
5. Το Π.∆. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
6. Την µε Αριθµ. Y10/2015 (ΦΕΚ Β΄2109/29-09-2015) Απόφαση Ανάθεσης
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα.
7. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
4.

Αποφασίζουµε

Άρθρο 1
Σύσταση Μητρώου
Στο Τµήµα Μητρώου µη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Συνεργασίας µε Φορείς της
Κοινωνίας των Πολιτών, της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης, της Γενικής Γραµµατείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής, συνιστάται και τηρείται Εθνικό Μητρώο ελληνικών και ξένων
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα διεθνούς προστασίας,
µετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.
Το Εθνικό Μητρώο θα περιέχει πληροφορίες σχετικές µε:
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•

Στοιχεία του Φορέα (επωνυµία φορέα, γεωγραφική εµβέλεια δραστηριοποίησης,
κ.α.)

•

Στοιχεία σύστασης (νοµιµοποιητικά έγγραφα)

•

Φορολογικά στοιχεία

•

Οικονοµικά στοιχεία (στοιχεία απολογισµού /ισολογισµού-προϋπολογισµού κ.α.)

•

Στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου στην Ελλάδα

•

Παρεχόµενες υπηρεσίες (Ωφελούµενοι/ οµάδες στόχος/ τοµείς δραστηριοποίησης
κ.α.)

•

Υλικοτεχνική υποδοµή

•

Απασχολούµενο αµειβόµενο /εθελοντικό προσωπικό και χρονικό διάστηµα
παραµονής και απασχόλησης

•

∆ράσεις φορέα (απολογισµός έργου δυο προηγούµενων ετών, στο οποίο θα
αναφέρονται τουλάχιστον: λειτουργία δοµών/ είδος/ ονοµασία/ αριθµός
εξυπηρετούµενων/ κόστος λειτουργίας, υπηρεσίες παροχής µέσα από δοµές,
δράσεις που υλοποίησε ο φορέας τα δύο προηγούµενα έτη, αριθµός ενεργειών
που υλοποιήθηκαν ανά κατηγορία δράσης/ τίτλους αυτών των ενεργειών,
ωφελούµενοι, συνεργασίες µε φορείς, τρέχουσες παρεµβάσεις).
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Το εν λόγω µητρώο θα επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές, σε τακτά διαστήµατα. Οι
ελληνικές και ξένες ΜΚΟ, υποχρεούνται αµελλητί να ενηµερώνουν για σχετικές
αλλαγές/µεταβολές, ιδίως τη διακοπή λειτουργίας ή την αποχώρηση από την ελληνική
επικράτεια ή από το πεδίο δράσεων.

Άρθρο 2
Κατηγορίες φορέων προς εγγραφή
Στο Μητρώο του άρθρου 1, µπορούν να εγγραφούν οι φορείς που εµπίπτουν στις
παρακάτω κατηγορίες:
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως:
•

Σωµατεία και Σύλλογοι

•

Ειδικώς αναγνωρισµένοι φορείς (µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση)

•

Κοινωφελή ιδρύµατα,

•

Αστικές εταιρείες Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

•

Παραρτήµατα ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις εγγραφής
Προκειµένου οι φορείς αυτοί να εγγραφούν στο ως άνω µητρώο απαιτείται να
πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
Να διαθέτουν νοµική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόµιµα
δηµοσιευµένο καταστατικό/νοµιµοποιητικά έγγραφα

I.

ΙΙ.

Στο καταστατικό τους πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων:

•

Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα

•

∆ιεθνούς Προστασίας

•

Μετανάστευσης ή

•

Κοινωνική Ένταξης.

Άρθρο 4
∆ιαδικασία εγγραφής
Οι κατηγορίες των φορέων που επιθυµούν να ενταχθούν στο Μητρώο της παρούσης,
οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής µέσω της σχετικής διαδικτυακής
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εφαρµογής του Υπουργείου, υποβάλλοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 και
εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Για την εγγραφή και απόδοση αριθµού µητρώου καθώς και διαγραφή από το µητρώο της
παρούσης εκδίδεται σχετική απόφαση από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Κοινωνικής
Ένταξης.
Η εγγραφή των φορέων στο Εθνικό Μητρώο, θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση,
τόσο για τη δραστηριοποίηση τους όσο και για τη συνακόλουθη πιστοποίησή τους και την
ευρύτερη συνεργασία τους µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωµένα και µεταφρασµένα σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ
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