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                                                                               Προς : Αθλητικές Ομοσπονδίες

                                                                                        (με την υποχρέωσή τους να

                                                                                                                   ενημερώσουν τις Ενώσεις και τα

                                                                                     Σωματεία τους)

                                                                                                            (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος επί του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 
181) όπως αυτό τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 53 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102) και στην 
συνέχεια με το άρθρο 151 του ν. 4938/2022 (Α΄ 109) σε συνδυασμό με το άρθρο τριακοστό 
του ν. 4787/2021.

  Όπως είναι ήδη γνωστό, στις 18.9.2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 

(ΦΕΚ Α 181) ο ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των 

αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας 

Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή 

Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.», με τον οποίο, μεταξύ άλλων, τροποποιήθηκε η 

διαδικασία αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, ήτοι τα άρθρα 5, 14, 22 και 24 του ν. 

2725/1999 (Α’ 121). Στο άρθρο 30 του ν. 4726/2020 οριζόταν ότι «Έως τις 30.06.2021, τα 

αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να 

τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των 

άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και 
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αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του παρόντος». Το εν λόγω άρθρο, τροποποιήθηκε 

με το αρ. 53 του ν. 4809/2021, όπου ορίστηκε ότι: «Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, 

οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το 

καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 

2725/1999 (Α` 121)», ενώ με το άρθρο 151 του ν. 4938/2022 ορίστηκε ότι: «Έως την 

31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες 

οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 

3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).»

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό του ν. 4787/2021 «Κωλύματα αθλητικού νόμου 

και καταστατικές διατάξεις: Το άρθρο 3 του v. 2725/1999 (Α` 121) κατισχύει κάθε 

διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται σε καταστατικό αθλητικού σωματείου, αθλητικής 

ένωσης ή ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει από την 18η.9.2020, ημέρα έναρξης ισχύος του v. 

4726/2020 (Α` 181)».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αθλητικών φορέων με την υποχρέωση εναρμόνισης του 

καταστατικού τους, ως συνέπεια προβλέπεται η αυτοδίκαιη άρση της αθλητικής τους 

αναγνώρισης. 

Από τα ανωτέρω αφενός προκύπτει ότι ειδικά ως προς το άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τούτο κατισχύει κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται 

σε καταστατικό αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Αφετέρου δε, σε 

περίπτωση που το αθλητικό σωματείο, η αθλητική ένωση ή ομοσπονδία έχει ήδη προβεί σε 

εναρμόνιση του καταστατικού της και εν συνεχεία επήλθαν νεότερες τροποποιήσεις στο 

άρθρο 3 του ν. 2725/1999, δεν υποχρεούται ο αθλητικός φορέας σε εκ νέου εναρμόνιση του 

καταστατικού του. 
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