
Υφυπουργείο Αθλητισµού  
Απόφαση αρ. 24731 
Συγχώνευση Αθλητικών Σωµατείων  
 
 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 9 και 135 παρ. 7 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') «Ερασιτεχνικός 
και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις». 
β) Του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α') «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 
2. Την αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/47968/9-10-1996 (ΦΕΚ 937 Β') απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισµού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισµού Ανδρέα Φούρα». 
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
συγκεκριµένη προβλέψιµη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, διότι 
η σχετική δαπάνη που θα προκύψει, εάν πραγµατοποιηθούν συγχωνεύσεις 
αθλητικών σωµατείων ή τµηµάτων τους, θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των 
συγχωνευόµενων, καθώς και τη συνδροµή προϋποθέσεων που περιγράφονται 
στην παρούσα.  
 
'Αρθρο 1 : ∆ιαδικασία συγχώνευσης  
1. Για τη συγχώνευση αθλητικών σωµατείων απαιτείται απόφαση των γενικών 
συνελεύσεων των υφισταµένων αθλητικών σωµατείων για τη διάλυση αυτών και 
συγχώνευσή τους µε την ίδρυση νέου αθλητικού σωµατείου και αίτηση προς το 
κατά τόπο αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο για την αναγνώριση του σωµατείου 
αυτού. Το νέο σωµατείο µπορεί να φέρει την επωνυµία ενός ή περισσοτέρων από 
τα συγχωνευθέντα αθλητικά σωµατεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυµία που να 
πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 
2725/1999. Για τη διάλυση δεν απαιτείται η θέση των υφισταµένων σωµατείων σε 
εκκαθάριση.  
2. Για τη συγχώνευση τµηµάτων αθλητικών σωµατείων που καλλιεργούν τον ίδιο 
κλάδο άθλησης προκειµένου να ιδρυθεί νέο αθλητικό σωµατείο, απαιτείται σχετική 
απόφαση των γενικών συνελεύσεων των σωµατείων και αίτηση προς το κατά τόπο 
αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο για την αναγνώριση του νέου αθλητικού 
σωµατείου, που πρέπει να φέρει νέα επωνυµία η οποία να πληρεί τις προϋποθέσεις 
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999.  
3. Με σχετική απόφαση των γενικών συνελεύσεων των αθλητικών σωµατείων 
µπορεί να αποφασισθεί η συγχώνευση τµήµατος ή τµηµάτων αθλητικών 
σωµατείων του ίδιου κλάδου άθλησης µε τµήµα υφιστάµενου αθλητικού σωµατείου 
του ίδιου κλάδου άθλησης (συγχώνευση µέσω απορρόφησης). Για τη συγχώνευση 
απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού του ήδη υφιστάµενου αθλητικού 
σωµατείου, εκτός αν το καταστατικό του υφιστάµενου αθλητικού σωµατείου 
προβλέπει διαδικασίες συγχώνευσης.  
 
'Αρθρο 2 : Συνέπειες της συγχώνευσης  
1. Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρθρου 1 η οµάδα του ιδρυόµενου από 
τη συγχώνευση νέου αθλητικού σωµατείου ή η οµάδα του ήδη υφιστάµενου 
αθλητικού σωµατείου στο οποίο συγχωνεύθηκε µέσω απορρόφησης τµήµα άλλου 
αθλητικού σωµατείου εντάσσεται αυτοδίκαια στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία 
της αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκε ή είχε 
το δικαίωµα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισµούς κατά τις σχετικές 
προκηρύξεις, η οµάδα του ενός από τα δύο ή περισσότερα συγχωνευόµενα 
αθλητικά σωµατεία ή τµήµατα αθλητικών σωµατείων.  
2. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αυτοδίκαιη ένταξη στην 
ανώτερη από τις κατηγορίες που ανήκε ή είχε δικαίωµα να αγωνισθεί η οµάδα του 



ενός από τα συγχωνευόµενα αθλητικά σωµατεία ή τµήµατα αθλητικού σωµατείου 
πιστοποιείται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της υπερκείµενης αρχής 
(αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας) η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της 
οικείας αθλητικής διοργάνωσης. Η απόφαση αυτή έχει την έννοια διαπιστωτικής 
πράξης και εκδίδεται µέσα σε χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της σχετικής τελεσίδικης απόφασης του οικείου 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου περί αναγνώρισης του νέου αθλητικού σωµατείου ή 
περί τροποποίησης του καταστατικού του υφιστάµενου αθλητικού σωµατείου, ή 
των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των αθλητικών σωµατείων, κατά 
περίπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, η εγγραφή και ένταξη 
λογίζονται ως γενόµενες.  
3. Σε κάθε περίπτωση οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη 
συγχώνευση αρχίζουν οπωσδήποτε µετά τη λήξη των αθλητικών διοργανώσεων 
της διανυόµενης αγωνιστικής περιόδου και πριν από την έναρξη της αµέσως 
επόµενης.  
4. Το διοικητικό συµβούλιο του αθλητικού σωµατείου που προκύπτει από τη 
συγχώνευση οφείλει να κοινοποιήσει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και στην 
οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση φάκελο µε ακριβή αντίγραφα πρακτικών των 
γενικών συνελεύσεων των συγχωνευθέντων σωµατείων, τη σχετική δικαστική 
απόφαση και το σχετικό καταστατικό, κατά περίπτωση.  
5. Το αθλητικό σωµατείο που ιδρύεται από τη συγχώνευση ή στο οποίο 
συγχωνεύεται µέσω απορρόφησης τµήµα ή τµήµατα άλλου αθλητικού σωµατείου 
καθίσταται αυτοδίκαια ειδικός διάδοχος των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των 
συγχωνευόµενων σε αυτό σωµατείων ή τµηµάτων αθλητικών σωµατείων. Στα 
ανωτέρω δικαιώµατα περιλαµβάνεται και η ειδική αθλητική αναγνώριση του 
σωµατείου ή των σωµατείων.  
6. Σε περίπτωση συγχώνευσης αθλητικού σωµατείου κατά την παρ. 1 του άρθρου 
1 της παρούσας ο πρόεδρος, ο γενικός γραµµατέας και ο ταµίας του κάθε 
συγχωνευόµενου αθλητικού σωµατείου µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από 
τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του σωµατείου και να 
προσκοµίσουν για ακύρωση τα βιβλία του στην αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης.  
Επίσης, οφείλουν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό διαγραφής του σωµατείου από 
τα οικεία βιβλία του αρµόδιου Πρωτοδικείου στην παραπάνω υπηρεσία, καθώς και 
στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.  
7. Σε περίπτωση επανασύστασης του διαλυθέντος αθλητικού σωµατείου ή 
τµήµατος αθλητικού σωµατείου που συγχωνεύθηκε κατά τις διατάξεις της 
παρούσας, απαγορεύεται η ένταξη οποιασδήποτε οµάδας του σε αγωνιστική 
κατηγορία της υπερκείµενης αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας, καθώς και η 
συµµετοχή αθλητών του σε οποιαδήποτε επίσηµη αθλητική συνάντηση, πριν από 
την πάροδο πέντε (5) πλήρων ετών από τη διάλυση. Το σωµατείο αυτό οφείλει να 
ζητήσει εκ νέου την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 
8 του Ν. 2725/1999.  
 
'Αρθρο 3 : Αθλητές του σωµατείου  
1. Οι αθλητές του ίδιου κλάδου άθλησης που ανήκουν στη δύναµη των 
συγχωνευόµενων αθλητικών σωµατείων ή τµηµάτων αθλητικών σωµατείων 
εντάσσονται αυτοδίκαια στη δύναµη του ιδρυόµενου νέου αθλητικού σωµατείου ή 
του αθλητικού σωµατείου στο οποίο συγχωνεύεται µέσω απορρόφησης τµήµα 
άλλου αθλητικού σωµατείου, ύστερα από δήλωση που υποχρεούται να υποβάλει 
στην οικεία υπερκείµενη αθλητική οµοσπονδία το διοικητικό συµβούλιο του 
αθλητικού σωµατείου που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την επιφύλαξη του 
τυχόν ανώτατου αριθµού αθλητών που δικαιούται να διατηρεί αθλητικό σωµατείο 
στη δύναµή του κατά τις διατάξεις των οικείων καταστατικών ή κανονισµών. Η 
δήλωση αυτή υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 
την επίδοση της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στην υπερκείµενη του 
κλάδου άθλησης αθλητική οµοσπονδία.  



2. Όποιοι από τους αθλητές δε δηλώνονται αρµοδίως κατά τα προαναφερόµενα, 
θεωρείται ότι, αποδεσµεύονται, και έχουν το δικαίωµα να εγγραφούν σε αθλητικό 
σωµατείο της προτίµησής τους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  
3. Ο αριθµός των αθλητών που µετακινούνται, λόγω της συντελούµενης 
συγχώνευσης, δεν προσµετράται στον αριθµό που έχει το δικαίωµα να αποκτήσει 
αθλητικό σωµατείο από µεταγραφή ή εγγραφή.  
4. Ο αριθµός των αθλητών που εγγράφονται στη δύναµη αθλητικού σωµατείου, 
λόγω αποδέσµευσής τους από τη δύναµη συγχωνευόµενων σωµατείων κατά την 
έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, προσµετράται στον αριθµό των 
αθλητών που έχουν το δικαίωµα να αποκτήσουν τα αθλητικά σωµατεία από 
αποδέσµευση, όπως αυτός ορίζεται εκάστοτε από τις οικείες διατάξεις.  
5. Οικονοµικές υποχρεώσεις συγχωνευθέντων σωµατείων που απορρέουν από την 
κατά τα ανωτέρω αποδέσµευση αµειβοµένων αθλητών ρυθµίζονται από τους 
οικείους κανονισµούς, σχέσεων σωµατείων και αθλητών που εκδίδονται κατ' 
εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του Ν. 2725/1999.  
 
'Αρθρο 4 : Επιχορήγηση  
1. Σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης σωµατείων ή τµηµάτων σωµατείων που 
λειτουργούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2725/1999 και για πέντε χρόνια 
από τη δηµοσίευση του ίδιου νόµου, το νεοϊδρυόµενο αθλητικό σωµατείο ή το 
αθλητικό σωµατείο στο οποίο συγχωνεύεται µέσω απορρόφησης τµήµα άλλου 
αθλητικού σωµατείου δικαιούται για τρία χρόνια πρόσθετη επιχορήγηση από τη 
Γ.Γ.Α. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ύστερα από συνεκτίµηση όλων των 
στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  
2. Για τον καθορισµό του ύψους της επιχορήγησης λαµβάνεται υπόψη το άθληµα 
που καλλιεργούν τα συγχωνευόµενα σωµατεία ή τµήµατα, ο αριθµός των 
συγχωνευοµένων σωµατείων ή τµηµάτων, ο αριθµός των εν ενεργεία αθλητών και 
προπονητών τους, οι τυχόν αγωνιστικές διακρίσεις αυτών σε επίσηµους αγώνες, 
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, οι τυχόν ποινές 
ή κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα σωµατεία από τα αρµόδια όργανα, η 
κατηγορία στην οποία ανήκουν οι οµάδες των συγχωνευόµενων σωµατείων ή 
τµηµάτων, ο αριθµός των οµάδων ανά γεωγραφική περιοχή, καθώς και η αθλητική 
υποδοµή κάθε γεωγραφικής περιοχής ανά αριθµό αθλητών και κατοίκων. Κατά 
προτίµηση το ύψος της επιχορήγησης αυξάνεται, εφόσον η έδρα των αθλητικών 
σωµατείων ή τµηµάτων αθλητικών σωµατείων που συγχωνεύτηκαν βρισκόταν 
στον ίδιο δήµο ή σε όµορους δήµους ή οι οµάδες αυτών αγωνίζονταν στην ίδια ή 
στην αµέσως ανώτερη ή κατώτερη αγωνιστική κατηγορία.  
3. Σε κάθε περίπτωση η ετήσια πρόσθετη επιχορήγηση δεν µπορεί να υπερβεί το 
άθροισµα των ποσών της τακτικής επιχορήγησης που έλαβαν κατά το 
προηγούµενο έτος τα συγχωνευόµενα τµήµατα των αθλητικών σωµατείων.  
4. Σε περίπτωση που η διοίκηση του συγχωνευόµενου σωµατείου παραλείψει να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 της 
παρούσας, δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση του νεοϊδρυόµενου σωµατείου.  
5. Επιχορηγήσεις που παρέχονται κατά τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 και 
οφείλονται ήδη σε συγχωνευόµενα αθλητικά σωµατεία για το χρονικό διάστηµα 
πριν από τη συγχώνευση καταβάλλονται: α) στα νεοϊδρυόµενα αθλητικά σωµατεία 
στην περίπτωση της συγχώνευσης αθλητικών σωµατείων, β) στα προϋφιστάµενα 
αθλητικά σωµατεία στις περιπτώσεις της συγχώνευσης τµηµάτων αθλητικών 
σωµατείων για την ίδρυση νέου αθλητικού σωµατείου ή συγχώνευσης τµηµάτων 
αθλητικών σωµατείων µε τµήµα υφιστάµενου αθλητικού σωµατείου.  
 
'Αρθρο 5 : ∆ιαδικασία καταβολής της επιχορήγησης  
Η επιχορήγηση καταβάλλεται ύστερα από σχετική αίτηση του δικαιούχου 
σωµατείου προς τη Γ.Γ.Α., που πρέπει να συνοδεύεται, από τις αποφάσεις των 
γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόµενων σωµατείων, τη σχετική δικαστική 
απόφαση και καταστατικό, καθώς και βεβαίωση της οικείας αθλητικής 
οµοσπονδίας, στην οποία πιστοποιείται το άθληµα που καλλιεργούν τα 



συγχωνευόµενα σωµατεία ή τµήµατα σωµατείων, ο αριθµός των εν ενεργεία 
αθλητών και προπονητών των συγχωνευόµενων σωµατείων ή τµηµάτων 
σωµατείων πριν και µετά τη συγχώνευση, οι τυχόν αγωνιστικά διακρίσεις τους σε 
επίσηµους αγώνες κατά την έννοια του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999. Οι τυχόν 
ποινές ή κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα συγχωνευόµενα σωµατεία από τα 
αρµόδια όργανα, η κατηγορία στην οποία ανήκαν οι οµάδες των συγχωνευόµενων 
σωµατείων ή τµηµάτων, ο αριθµός των οµάδων στη γεωγραφική περιοχή που 
εδρεύουν τα συγχωνευόµενα σωµατεία ή τµήµατα, καθώς και η αθλητική υποδοµή 
της περιοχής αυτής ανά αριθµό αθλητών και κατοίκων. Η Γ.Γ.Α. δικαιούται να 
ζητήσει από την οικεία αθλητική οµοσπονδία, κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο που 
θα κρίνει σκόπιµο.  
 
'Αρθρο 6 : Πεδίο εφαρµογής  
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 της παρούσας εφαρµόζονται για όλα τα 
ατοµικά και οµαδικά αθλήµατα που καλλιεργούνται από τις ειδικώς 
αναγνωρισµένες αθλητικές οµοσπονδίες σε όλα τα αθλητικά σωµατεία εφόσον 
διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση.  
2. Στην περίπτωση συγχώνευσης τµηµάτων αθλητικών σωµατείων και ίδρυσης 
νέου αθλητικού σωµατείου ή στην περίπτωση συγχώνευσης µέσω απορρόφησης 
τµήµατος αθλητικού σωµατείου σε ήδη υφιστάµενο αθλητικό σωµατείο, η 
συγχώνευση µπορεί να αφορά είτε το σύνολο των ανδρικών οµάδων ανεξαρτήτως 
ηλικιακής κατηγορίας (Ανδρών, Νέων, Εφήβων, Παίδων, Παµπαίδων, κ.λ.π.) είτε 
το σύνολο των γυναικείων οµάδων ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας (Γυναικών, 
Νεανίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων, κ.λ.π.) είτε και στις δύο. Σε οποιαδήποτε, 
πάντως, περίπτωση η ένταξη στην ανώτερη κατηγορία νοείται στην κατά 
περίπτωση, συγκεκριµένη κατηγορία των ανδρών ή των γυναικών κεχωρισµένα.  
3. Απαγορεύεται, και δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας τυχόν απόφαση 
συγχώνευσης που καταλαµβάνει ορισµένες και µόνο ηλικιακές κατηγορίες 
αθλητών, όπως παµπαίδες, παίδες, έφηβοι, νέοι, άνδρες, παγκορασίδες, 
κορασίδες, νεανίδες, γυναίκες κ.λ.π.  
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1999 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΘ. ΦΟΥΡΑΣ 


