Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων – Μονάδα Μητρώου ΜΚΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΜΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ngo.migration.gov.gr

Κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ’αριθμ. οικ. 10616/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3820) – και
συγκεκριμένα στα άρθρο 11, 12 και 13 της σχετικής ΚΥΑ -οι φορείς που έχουν εγγραφεί και
πιστοποιηθεί στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)»
υποχρεούνται να εγγράψουν στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(Μ.Κ.Ο.)» που συστάθηκε και λειτουργεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τα
φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι μέλη, υπάλληλοι ή συνεργάτες τους επ΄ αμοιβή ή σε
εθελοντική βάση και ασκούν δραστηριότητά επ΄ ονόματί τους, ενεργά, σε θέματα διεθνούς
προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Σκοπός τήρησης του ανωτέρω Μητρώου είναι λόγοι δημοσίου συμφέροντος καθώς και η
αναγκαιότητα καταγραφής όλων των ατόμων που έρχονται σε επαφή με αιτούντες άσυλο
και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ιδίως γυναίκες, ανήλικα αλλά και ασυνόδευτα
ανήλικα, ειδικά εκείνων που έχουν ελεύθερη πρόσβαση και δραστηριοποιούνται στα κέντρα
υποδοχής και ταυτοποίησης και δομές φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, προκειμένου να
καθίσταται δυνατός ο αποκλεισμός της πρόσβασης και της άμεσης επαφής με αιτούντες
άσυλο και διεθνούς προστασίας σε άτομα με ιδιαιτέρως παραβατική συμπεριφορά,
καταδικασθέντα για ποινικά αδικήματα ιδιαιτέρως ειδεχθή, όπως, ενδεικτικώς σεξουαλική
κακοποίηση, παιδεραστία, μαστροπεία, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πρόκληση
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σωματικών βλαβών κ.λπ., ώστε να καθίσταται δυνατή η διασφάλιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και διεθνούς προστασίας, και προεχόντως η ίδια η ζωή,
η ασφάλεια, η σωματική τους ακεραιότητα και ψυχική τους υγεία, ως επιβάλλουν η εθνική
νομοθεσία και οι διεθνείς συνθήκες αλλά και η αποτροπή τέτοιου είδους περιστατικών.
Για την εγγραφή στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» πρέπει
να πληρούνται υποχρεωτικά από τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία υποβάλλεται τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
α. να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων
αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της διατάραξη κοινής ησυχίας, της επαιτείας και
οτιδήποτε δεν υποδεικνύει ιδιαίτερης βαρύτητας παραβατική συμπεριφορά), και ιδίως για
συμμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παιδεραστία,
σεξουαλική κακοποίηση, για εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής, εγκλήματα κατά της
σωματικής ακεραιότητας, εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών,
β. να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία:
αα. Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΔΟΥ,
ββ. Επαγγελματική δραστηριότητα, έδρα,
γγ. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα,
δδ. Τηλ. επικοινωνίας,
εε. Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail).
Τα απαραίτητα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου,
β. αντίγραφο ποινικού μητρώου (που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του),
γ. υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ότι δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της διατάραξης κοινής ησυχίας, της επαιτείας και οτιδήποτε
δεν υποδεικνύει ιδιαίτερης βαρύτητας παραβατική συμπεριφορά) και ιδίως για συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
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συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παιδεραστία, σεξουαλική κακοποίηση,
για εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας,
εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
και εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών,
δ) βιογραφικό,
ε) σύμβαση εργασίας ή συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας.
Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα
σύμφωνα με την ελληνική κείμενη νομοθεσία.
Το δικαιολογητικό της περ. ε΄ πρέπει να υποβάλλεται σε ετήσια βάση, έως την 31η
Οκτωβρίου εκάστου έτους.
Κατ΄ εξαίρεση και ειδικώς για περιπτώσεις αναγνωρισμένων προσφύγων που συνδράμουν
στο έργο της διερμηνείας και οι υπηρεσίες τους είναι απολύτως απαραίτητες για τη
διεκπεραίωση του έργου των φορέων που έχουν εγγραφεί και πιστοποιηθεί στο «Μητρώο
Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)», εφόσον δεν διαθέτουν τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, αρκεί η υποβολή των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων που
τους έχει χορηγήσει το ελληνικό κράτος, αναλόγως της περίπτωσης. Ειδικώς στις
περιπτώσεις αυτές, χορηγείται ειδική άδεια εισόδου στις δομές φιλοξενίας, δίμηνης
διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, από τον Διοικητή της εκάστοτε δομής.

Με βάση τα ανωτέρω, αναφορικά με συναφή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί σχετικά με
την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, διευκρινίζονται περαιτέρω τα κάτωθι:
1) Όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 2 της εν λόγω ΚΥΑ, σκοπός τήρησης
του Μητρώου Μελών ΜΚΟ είναι λόγοι δημοσίου συμφέροντος καθώς και η
αναγκαιότητα καταγραφής όλων των ατόμων που έρχονται σε επαφή με αιτούντες
άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ιδίως γυναίκες, ανήλικα αλλά και
ασυνόδευτα ανήλικα, ειδικά εκείνων που έχουν ελεύθερη πρόσβαση και
δραστηριοποιούνται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και δομές φιλοξενίας
αιτούντων ασύλου, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο αποκλεισμός της
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πρόσβασης και της άμεσης επαφής με αιτούντες άσυλο και διεθνούς προστασίας σε
άτομα με ιδιαιτέρως παραβατική συμπεριφορά και να καθίσταται δυνατή η
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και διεθνούς
προστασίας, και προεχόντως η ίδια η ζωή, η ασφάλεια, η σωματική τους ακεραιότητα
και ψυχική τους υγεία, ως επιβάλλουν η εθνική νομοθεσία και οι διεθνείς συνθήκες.
Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο του
ίδιου άρθρου, η υποχρέωση εγγραφής υφίσταται για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία
είναι μέλη, υπάλληλοι ή συνεργάτες τους επ΄ αμοιβή ή σε εθελοντική βάση στους
εγγεγραμμένους φορείς, ασκώντας δραστηριότητά επ΄ ονόματί τους, ενεργά, σε
θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της
Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι έρχονται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τους
αιτούντες άσυλο, κατά την άσκηση των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών
στους φορείς για τους οποίους εργάζονται.
Συνεπώς, αναφορικά με το ερώτημα «εάν έχουν υποχρέωση εγγραφής διοικητικοί
υπάλληλοι, υπάλληλοι λογιστηρίου, μέλη φορέα και μέλη ΔΣ που δεν έρχονται
καθόλου σε επαφή με τους αιτούντες άσυλο κτλ», η απάντηση είναι αρνητική και δεν
υφίσταται υποχρέωση εγγραφής τους.
2) Δεδομένων των λόγων δημοσίου συμφέροντος και της αναγκαιότητας καταγραφής
όλων των ατόμων που έρχονται σε επαφή με αιτούντες άσυλο και δικαιούχους
διεθνούς προστασίας προκειμένου να καθίσταται δυνατή η διασφάλιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και διεθνούς προστασίας, ως
επιβάλλουν η εθνική νομοθεσία και οι διεθνείς συνθήκες και του γεγονότος ότι άνευ
πιστοποιήσεως των μελών, αυτά δεν δύνανται να έρχονται σε επαφή με αιτούντες
άσυλο και ως εκ τούτου να παρέχουν ενεργά τις υπηρεσίες τους, η σχετική
διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων των μελών πρέπει να γίνεται άμεσα, ήτοι
και την επομένη ημέρα της εγγραφής και πιστοποίησης του φορέα και σε κάθε
περίπτωση, το συντομότερο δυνατόν από αυτήν.
3) Για την εγγραφή μελών ΜΚΟ στο Μητρώο ΜΚΟ, οι οποίοι είναι πολίτες κρατών μελών
της Ευρωπαικής Ένωσης ή πολίτες χωρών οι οποίες έχουν συνάψει σχετικές
Συμφωνίες με την Ε.Ε. (Ελβετία,Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχνεστάιν) και δεν
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων στοιχείων
(συγκεκριμένα των εξής: αριθμός κοινωνικής Ασφάλισης, αριθμός φορολογικού
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Μητρώου, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας κλπ) και δικαιολογητικών (π.χ.ποινικό
μητρώο) της χώρας προέλευσής τους.
4) Είναι αυτονόητο ότι όλες οι συμβάσεις εργασίας που υποβάλλονται κατά την
υποβολή αιτήματος εγγραφής του φυσικού προσώπου στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ
πρέπει να είναι σε ισχύ. Όπως ρητώς ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 2, η σύμβαση
εργασίας ή το συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας πρέπει να
υποβάλλεται σε ετήσια βάση, έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους (εκ
παραδρομής αναφέρεται ως «το δικαιολογητικό της περ. στ» αντί του ορθού που
είναι «το δικαιολογητικό της περ. ε».) Δεδομένου ότι πολλές συμβάσεις εργασίας
έχουν διάρκεια πολύ μικρότερη του ενός έτους, οι οποίες διαρκώς ανανεώνονται, οι
φορείς που έχουν υποβάλλει αιτήματα εγγραφής μελών/συνεργατών κτλ στο
Μητρώο Μελών τα οποία βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία από την Υπηρεσία,
έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα, εγγράφως την Υπηρεσία για όσες
συμβάσεις έχουν λήξει και δεν θα ανανεωθούν. Συνεπώς, σε περίπτωση που κατά
το χρόνο υποβολής του αιτήματος εγγραφής στο Μητρώο Μελών υποβληθεί
σύμβαση εργασίας η οποία είναι μεν σε ισχύ, πλην όμως κατά την επεξεργασία του
σχετικού αιτήματος από την Υπηρεσία η σύμβαση εργασίας έχει λήξει και ο φορέας,
δεν έχει ενημερώσει εγγράφως ότι η εν λόγω σύμβαση έχει λήξει και δεν θα
ανανεωθεί, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ανανεωθεί και ο φορέας έχει την
υποχρέωση να την αποστείλει άμεσα στην Υπηρεσία. Ειδικότερα διευκρινίζουμε ότι
αφού ενεργοποιηθεί η εγγραφή του μέλους στη διαδικτυακή εφαρμογή του
Μητρώου Μελών ΜΚΟ θα πρέπει ο φορέας να υποβάλει «Αίτημα τροποποίησης»
μέσω της εφαρμογής και αφού γίνει αποδεκτό από την υπηρεσία να επισυνάψει νέο
αρχείο το οποίο θα περιλαμβάνει αντίγραφο τόσο της αρχικής σύμβασης όσο και την
τροποποίηση-επέκτασή της.
5) Το ποινικό μητρώο κατ’ αρχήν αφορά το μητρώο που τηρείται στις ελληνικές αρχές.
Σε περίπτωση αλλοδαπών μελών ΜΚΟ που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και
έρχονται ως εθελοντές σε ΜΚΟ για μικρά χρονικά διαστήματα, απαιτείται
υποχρεωτικώς η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου (ποινικού μητρώου) από τις
ξένες αρχές της χώρας καταγωγής/μόνιμης διαμονής

του ατόμου. νομίμως

επικυρωμένο. Σε περίπτωση μελών ΜΚΟ που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα αλλά
για χρονικό διάστημα μικρότερο των 18 μηνών, προσκομίζεται, πλέον του ποινικού
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μητρώου που τηρείται στις ελληνικές αρχές, συμπληρωματικώς, το αντίστοιχο
έγγραφο από τις ξένες αρχές της χώρας καταγωγής/τελευταίας μόνιμης διαμονής
του ατόμου νομίμως επικυρωμένο. Ειδικώς για τις περιπτώσεις αιτούντων άσυλο
που υπάγονται στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και η συμπληρωματική
προσκόμιση ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής τους δεν είναι εφικτή,
υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία το δηλώνουν, αιτιολογημένα.
6) Η περίπτωση της παρ. 2 άρθρου 11 της σχετικής ΚΥΑ, όπως ρητώς ορίζεται σε αυτή,
αφορά αποκλειστικά και μόνο στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες που
συνδράμουν στο έργο της διερμηνείας και οι υπηρεσίες τους είναι απολύτως
απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου των φορέων που έχουν εγγραφεί και
πιστοποιηθεί στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(Μ.Κ.Ο.)».
7) Το εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο που υποβάλλεται πρέπει να είναι σε ισχύ.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω υποβολή αφορά σε αλλοδαπά έγγραφα ταυτοποίησης,
αυτά πρέπει να υποβάλλονται νομίμως επικυρωμένα. Επιπλέον, σε περιπτώσεις
ατόμων που τελούν υπό το καθεστώς αδειών διαμονής/παραμονής, τα ανωτέρω
έγγραφα, ήτοι το δελτίο ταυτότητας η το διαβατήριο, υποβάλλονται συνοδευόμενα,
κατά περίπτωση, και από τις αντίστοιχες άδειες διαμονής/παραμονής (π.χ. άδεια
μόνιμης διαμονής Ευρωπαιων Πολιτών,Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών
(Ε.Δ.Τ.Ο.), Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), Άδειες παραμονής αλλοδαπού).

Τέλος, με αφορμή εσφαλμένες καταχωρήσεις στοιχείων καθώς και δικαιολογητικών που
παρατηρήθηκαν από την Υπηρεσία μας σας εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση των
κάτωθι οδηγιών σχετικά με την εισαγωγή στοιχείων και δικαιολογητικών στη διαδικτυακή
εφαρμογή ngo.migration.gov.gr:

•

Σύμφωνα με την ελληνική κείμενη νομοθεσία, για οποιαδήποτε υπεύθυνη
δήλωση η οποία δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο
και με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας απαιτείται θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
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•

Όπως ρητώς ορίζεται στο άρθρο 11 της σχετικής ΚΥΑ, όλα τα αλλοδαπά
έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα. Ειδικώς για τα
αλλοδαπά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, αρκεί η υποβολή τους με τη νόμιμη επικύρωση.

•

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το διαβατήριο, πρέπει να είναι σε
ισχύ. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του διαβατηρίου, όπως και κάθε άλλου
νομιμοποιητικού εγγράφων, η Υπηρεσία πρέπει να ενημερωθεί άμεσα από
τον φορέα και να υποβληθούν συγχρόνως τα νέα στοιχεία σε ισχύ. Ειδικότερα
διευκρινίζουμε ότι αφού ενεργοποιηθεί η εγγραφή του μέλους στη
διαδικτυακή εφαρμογή του Μητρώου Μελών ΜΚΟ θα πρέπει ο φορέας να
υποβάλει «Αίτημα τροποποίησης» μέσω της εφαρμογής και αφού γίνει
αποδεκτό από την υπηρεσία αφενός να διορθώσει τα κατάλληλα πεδία στα
στοιχεία της αίτησης και αφετέρου να επισυνάψει τα νέα αρχεία με τα
δικαιολογητικά που έχουν τροποποιηθεί.

•

Το είδος της δραστηριότητας (π.χ. Συντονιστής, Ψυχολόγος, Κοινωνικής
Λειτουργός κλπ) που ασκούν οι εργαζόμενοι, συνεργάτες και εθελοντές
δηλώνεται στο πεδίο "Επαγγελματική Δραστηριότητα, Έδρα".

•

Όσον

αφορά

τον

τόπο

δραστηριοποίησης,

η

ακριβής

Διεύθυνση

δραστηριοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία Οδός, Αριθμός,
Τ.Κ. και Πόλη και δηλώνεται στο πεδίο που ονομάζεται "Επαγγελματική
Δραστηριότητα, Έδρα". Ως παράδειγμα η καταχώριση μπορεί να έχει τη
μορφή "Κοινωνική Λειτουργός/ Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη". Επισημαίνουμε
ότι, σε περίπτωση που το μέλος εργάζεται/απασχολείται σε Δομή θα πρέπει
στο πεδίο "Επαγγελματική Δραστηριότητα, Έδρα" στο σημείο της Έδρας να
δηλωθεί η ονομασία της Δομής.

Αθήνα, 27/08/2021
Πληροφορίες:
Email: dpt.ngosr@migration.gov.gr
Τηλέφωνο 213-2128475 κ. Μαρία Οικονόμου
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