
 

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα  Τηλ: 2131306600  Φαξ: 2107292129 

 
30 Ιανουαρίου 2018  

Αριθµ. Πρωτ.: 2****1/***/2018 

    Γρ. Βοηθού Συνηγόρου Σ.τ.Π. Σαββίδη Ευανθίας  
Τηλ. : 213 1306 829  

 
 
 

Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κυρία Θεανώ Φωτίου 
Σταδίου 29 
10110 Αθήνα  

  
 

 
Αξιότιµη κυρία Υπουργέ, 
 
 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη µε το µε αρ. φακ. 2****1/****/25.05.15 έγγραφό του προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Γενική ∆ιεύθυνση 
Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Γενική ∆ιεύθυνση 
Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης), ζήτησε την τροποποίηση του θεσµικού 
πλαισίου που διέπει την εποπτεία των φιλανθρωπικών σωµατείων. Ειδικότερα, ζήτησε την 
τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 2 του Ν. 1111/1972 (ΦΕΚ Α΄ 23), µε την 
κατάργηση της υποχρέωσης του διοικητικού και οικονοµικού βάρους της δηµοσίευσης 
ισολογισµού φιλανθρωπικών σωµατείων σε ΦΕΚ και τη λήψη ισότιµου µέτρου, όπως της 
ηλεκτρονικής δηµοσίευσης ισολογισµού ή της ατελούς δηµοσίευσης σε ΦΕΚ.  

  
Με το µε αρ. πρωτ. 1***3/15.06.15 έγγραφό της, η Γενική ∆ιεύθυνση Αποκέντρωσης και 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών διαβίβασε το εν λόγω έγγραφο προς τη 
∆/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, επειδή όπως 
ενηµερωθήκαµε η εν λόγω υπηρεσία είναι η καθ’ ύλην αρµόδια να εξετάσει την πρόταση της 
Αρχής. Στη συνέχεια, µε το µε αρ. πρωτ. 2****1/****/26.01.16 έγγραφό µας προς τη 
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου σας, επανήλθαµε στο 
θέµα και η τελευταία µε το µε αρ. πρωτ. ∆23/5**1/3***/07.04.16 έγγραφό της, µας γνώρισε 
ότι θεωρεί σκόπιµη τη µείωση του διοικητικού βάρους των Σωµατείων, που προκύπτει από τη 
δηµοσίευση του ισολογισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και προς τούτο, µε το µε 
αρ. πρωτ. ∆23/****/04.04.16 έγγραφο απέστειλε προς την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υποστήριξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού και Υπηρεσιών – Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας του 
Υπουργείου, πρόταση – τροπολογία για την ατελή δηµοσίευση. 

 
Ωστόσο, επειδή έως σήµερα, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις µας προς το Υπουργείο 

σας σχετικά µε το θέµα, δεν έχουµε δυστυχώς, λάβει καµία ενηµέρωση, επανερχόµαστε 
επισυνάπτοντας ξανά την προηγηθείσα αλληλογραφία.         

     
Αξιότιµη κυρία Υπουργέ, επειδή εκτιµούµε ότι το τέλος της δηµοσίευσης ισολογισµού, 

αποτελεί υπέρµετρη δαπάνη, για την υλοποίηση των σκοπών ενός σωµατείου µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει σε δυσµενέστερη θέση, τους εν λόγω οργανισµούς 



 
 
 
ως εκ του σκοπού τους, σε σχέση µε τις επιχειρήσεις, για τις οποίες η εν λόγω 
υποχρέωση έχει καταργηθεί και η δηµοσίευση πραγµατοποιείται ατελώς, παρακαλούµε 
θερµά να εξετάστε την πρόταση της Αρχής και να µας ενηµερώσετε σχετικά. 

 
Σε αναµονή της ανταπόκρισής σας, ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 
 
 
 

                               Με τιµή   
 
 
 
 
 

                       Ανδρέας Ι. Ποττάκης 
                                                                      Συνήγορος του Πολίτη 
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