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ΘΕΜΑ: “Υπηρεσιακό σημείωμα για επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. 
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά.” 
 
 
Με την ψήφιση του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο και την επικύρωσή του από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και μόνο εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο 
προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτό, είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς 
και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 
 Για να είναι επιτρεπτή η κατά το άρθρο 202 παρ.1 του ν.3463/2006 επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης 
αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις διατάξεις αυτές φορείς, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή ενώσεις 
προσώπων που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει 
νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό 
δημόσιο βιβλίο (αρθ. 61, 78 & 83 του Α.Κ.). 
Προεχόντως πολιτιστικό ή αθλητικό χαρακτήρα πρέπει να έχουν και οι εκδηλώσεις/ δράσεις των 
συλλόγων η δε πραγματοποίησή τους πρέπει να αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που καταθέτουν. 
Οι επιχορηγήσεις  θα πρέπει να παρέχονται για την ανάπτυξη εκδηλώσεων/ δράσεων που σκοπεύουν 
κυρίως στην επιδίωξη του συλλογικού οφέλους της οικείας τοπικής κοινωνίας και όχι στην ψυχαγωγία 
και τη διασκέδαση των συμμετεχόντων σε αυτές μελών των συλλόγων. 
Οι επιχορηγούμενοι φορείς, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής, πρέπει να υποβάλουν δυο ξεχωριστούς 
απολογισμούς: πρώτον, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και δεύτερον, 
απολογισμό της επιχορήγησης που τυχόν έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος, εφόσον  αυτή είναι 
μικρότερη του 100% του συνολικού χρηματικού ποσού που διαχειρίστηκαν κατά το έτος αυτό. 
Για να είναι νόμιμη η επιχορήγηση, ο αιτούμενος επιχορήγησης φορέας πρέπει να έχει υποβάλει τους 
δύο αυτούς απολογισμούς: 

• στον εποπτεύοντα φορέα (ο οποίος στην περίπτωση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων 
είναι η περιφέρεια, εντός της οποίας εδρεύουν- αρθ. 186, περ.11 υποπερ. Ζ΄, αριθ.14 του 
ν.3852/2010). 

• στον επιχορηγούντα φορέα 
• στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 
4305/2014, καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται με ποσό που υπερβαίνει τις 
3.000 €, να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στο πρόγραμμα Διαύγεια και αντίστοιχα 
η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να προβαίνουν στο 
σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων 
δαπανών συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων (συλλόγων) από παντός είδους 
επιχορήγηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στο μέλλον. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 83 
του Ν.4727/2020: «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του Ν.4270/2014, με ποσό 
άνω των τριών χιλιάδων  (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του 
«Προγράμματος Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία αναφέρονται τα νόμιμα 
παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του 
λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής». Σύμφωνα με 
την παρ.49 του άρθρου 107 του Ν. 4727/2020 «Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του 
«Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του άρθρου 83. Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. 



Επικρ. 13687 ΕΞ 2021/11-05-2021 (ΦΕΚ 2009/14-05-2021 τεύχος Β΄). Στην παρ. 1 του άρθρου 9 της 
απόφασης ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή αυτής αναρτώνται, μέχρι 31/05/2021, στοιχεία που 
αφορούν σε δαπάνες συντελεσθείσες από 01/01/2015 έως 31/12/2020.  
Η αίτηση του συλλόγου προς το Δήμο πρέπει να κατονομάζει συγκεκριμένες εκδηλώσεις/ δράσεις στις 
οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση και οι εκδηλώσεις/ δράσεις αυτές πρέπει να συνδέονται αμέσως με 
αθλητικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς και δεν δύναται τα σχετικά ποσά να διατεθούν για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών. Στην έννοια των λειτουργικών αναγκών εμπίπτουν κυρίως τα πάγια έξοδα 
λειτουργίας του συλλόγου. 
Στις περιπτώσεις που τα έξοδα των εκδηλώσεων υπολείπονται της επιχορήγησης, αυτή είναι μη νόμιμη, 
διότι καλύπτει και άλλες, μη προσδιορισθείσες  αρχικά ή και λειτουργικές ανάγκες του συλλόγου. 
Ενδεικτικά, και μέχρι σήμερα, νομολογιακά κριθείσες νόμιμες επιχορηγήσεις συλλόγων περιλαμβάνουν 
δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στη διοργάνωση (προετοιμασία) και πραγματοποίηση 
συγκεκριμένων εκδηλώσεων/δράσεων, όπως έξοδα διαιτητών, ιατρών αγώνων, επιστημονικές 
εισηγήσεις ιατρών, δαπάνες επιμόρφωσης( ιατροί, αθλίατρος, ψυχολόγος, διατροφολόγος) 
διαμόρφωση γηπέδων, ηχητική κάλυψη, αγώνες μεταξύ σχολείων, έξοδα διαφήμισης, προμήθεια νερών 
κ.λπ, για την περίπτωση των αθλητικών συλλόγων και διαλέξεις, παρακολούθηση και συμμετοχή σε 
συζητήσεις με αντικείμενο τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, παρακολούθηση ή 
συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις ή εκδηλώσεις, επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος, κ.λπ, για την περίπτωση των πολιτιστικών συλλόγων. 
Ειδικά  τα αθλητικά σωματεία λαμβάνουν επιχορήγηση για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, 
καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην 
περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις 
αυτές εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα διάταξη ισχύει έως τις 30-06-2021 
(άρθρο 20 παρ.1Α Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του Ν.4257/2014 και 
τροποποιήθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 66 του Ν.4735/2020 και με την παρ.1 του άρθρου 58 
του Ν.4795/2021).  
Ο νομοθέτης προσδιορίζει το ανώτατο ύψος της πίστωσης που διατίθεται για επιχορηγήσεις και το 
συναρτά με τα τακτικά έσοδα του δήμου, σε εύλογο ποσοστό αυτών (1,5%). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει 
ότι είναι υποχρεωμένος ο φορέας να διαθέτει κάθε φορά το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό, ούτε ότι 
μπορεί να το διαθέτει υπέρ ενός δικαιούχου σωματείου σε βάρος των υπολοίπων, κατά προφανή 
δυσαναλογία , υπερβαίνοντας το προσήκον μέτρο. 
Η αίτηση του κάθε συλλόγου, συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση συλλόγου για την επιχορήγηση. 
2. Καταστατικό Συλλόγου, με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει καταχωρηθεί 

στο βιβλίο σωματείων. 
3. Πιστοποιητικό περί μη μεταβολής (Πρωτοδικείο). 
4. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συνεδρίου, στο οποίο αναφέρονται τα 

πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο, εφόσον 
παρέρχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από 
το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται 
εξουσιοδότηση για ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης. 

5. Απολογισμός συλλόγου για το έτος 2020, συμπεριλαμβανομένου και απολογισμού των δράσεων 
που επιχορηγήθηκαν το 2020. 

6. Προϋπολογισμός συλλόγου για το έτος 2021., συμπεριλαμβανομένου των δράσεων για τις 
οποίες ζητείται η επιχορήγηση. 

7. Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια (έως 31-05-2021) των στοιχείων δαπανών και υποβολή στο 
Δήμο αποδεικτικού ανάρτησης και φωτοτυπία των τιμολογίων. 

8. Αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο  του προϋπολογισμού 2021 και του 
απολογισμού 2020. 

9. Φορολογική ενημερότητα ( άνω των 1.500 €) και ασφαλιστική ενημερότητα ( άνω των 3.000€), 
όπου απαιτείται. 

 
Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

Μαρία  Μαγγέλη 


