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Εισαγωγή 
 
«Νους υγιής εν σώµατι υγιεί», έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, συνοψίζοντας σε τέσσερις 

λέξεις τη θεµελιώδη σηµασία του αθλητισµού για τη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας του πολίτη, σηµασία η οποία έχει µείνει αναλλοίωτη στο πέρασµα 

των αιώνων. Στις µέρες µας, ο αθλητισµός φαίνεται να έχει αποµακρυνθεί πολύ από 

τα αρχαία ιδεώδη, που έθεταν το ευ αγωνίζεσθαι και την ευγενή άµιλλα ως 

προϋποθέσεις και σκοπούς των αγωνισµάτων. Είναι όµως το αθλητικό ήθος που 

πρέπει να διαφυλαχθεί, εν µέσω όλων αυτών των αλλαγών που έχει υποστεί η 

αθλητική δραστηριότητα. Γι’ αυτό και ο Έλληνας συντακτικός νοµοθέτης τοποθετεί 

τον αθλητισµό στα στοιχεία που πρέπει να προστατεύονται ως στοιχεία των οποίων η 

ελεύθερη άσκηση κάνει πράξη τη γενική συνταγµατική κατοχύρωση της ελεύθερης 

ανάπτυξης της προσωπικότητας. Το ελληνικό Σύνταγµα του 1975 προσέθεσε όµως 

και µία ειδική ρύθµιση για τον αθλητισµό, στο ά. 16 παρ. 9 Σ, η οποία τον τοποθετεί 

υπό την εποπτεία του Κράτους. 

Η συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος στον αθλητισµό δε θα µπορούσε να 

αφήσει ανεπηρέαστο το σύνολο της έννοµης τάξης. Κι αυτό γιατί είναι φορές που η 

άσκηση του δικαιώµατος στον αθλητισµό συγκρούεται µε την άσκηση άλλων 

θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η σύγκρουση αυτή οδηγεί είτε στον περιορισµό του 

δικαιώµατος στον αθλητισµό είτε του δικαιώµατος που εµποδίζει την απρόσκοπτη 

άσκησή του. 

Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει βέβαια να εξετάζονται προσεκτικά και συγκεκριµένα, 

ώστε να πληρούνται οι όροι που καθιστούν αποδεκτό τον περιορισµό θεµελιωδών 

δικαιωµάτων. Τα περισσότερα ζητήµατα ανακύπτουν βέβαια όσον αφορά στον 

επαγγελµατικό αθλητισµό, αφού είναι κυρίως αυτός που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 

των φιλάθλων και οικονοµικά και άλλα συµφέροντα, και όπου παρουσιάζονται 

τελευταία ανησυχητικά φαινόµενα, τα οποία τείνουν να απαξιώσουν τον αθλητισµό 

εν γένει στη συνείδηση των πολιτών. 
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1. Η συνταγµατική κατοχύρωση του αθλητισµού 
 

1.1 Οι διατάξεις 
  

Το Σύνταγµα του 1975 µεριµνά, για πρώτη φορά στην ελληνική συνταγµατική 

ιστορία, τον αθλητισµό, στο άρθρο 16 παράγραφος 9, το οποίο αναφέρει: «Ο 

αθλητισµός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους. Το 

Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωµατείων  κάθε είδους, 

όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται 

κάθε φορά στις επιχορηγούµενες ενώσεις σύµφωνα µε τον προορισµό τους». Πέραν 

αυτής της άµεσης αναφοράς στο δικαίωµα του αθλητισµού, λόγος γίνεται και στην 

παρ. 2 του ιδίου άρθρου, όπου η φυσική αγωγή προβλέπεται στους κύριους σκοπούς 

της παιδείας. 

Η άθληση, όµως, η ενασχόληση µε τα αθλήµατα, ανήκει και στο φάσµα των 

δραστηριοτήτων που προστατεύει το ά. 5 παρ. 1 Σ και οι οποίες οδηγούν στην 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, µέσω της συµµετοχής στα πολιτιστικά και 

κοινωνικά τεκταινόµενα1. 

Ωστόσο, αν και το Σύνταγµα του 1975 ανήγαγε ρητά τον αθλητισµό σε θεσµό, από τη 

ρύθµιση του ά. 16 παρ. 9 Σ ελλείπει ο πανηγυρικός χαρακτήρας, ή έστω κάποιου 

είδους ερµηνευτική διαπίστωση, η οποία θα κατέτασσε τον αθλητισµό στα ρητά 

προστατευόµενα από το Σύνταγµα έννοµα αγαθά, για τα οποία ο πολίτης έχει ατοµικό 

δικαίωµα άµυνας έναντι της κρατικής εξουσίας, ή και έναντι τρίτων, στο πλαίσιο της 

µονιστικής θεωρίας2. Τέτοια είναι το άσυλο της κατοικίας ή το απόρρητο των 

επιστολών, ά. 9 και 19 Σ αντίστοιχα. Η διατύπωση του ά. 16 παρ. 9 Σ οδηγεί 

περισσότερο στην κατάταξη του αθλητισµού στα έννοµα αγαθά που προστατεύονται 

ως κοινωνικά δικαιώµατα3. Πρόκειται για αγαθά για τα οποία ο πολίτης έχει αξίωση 

για θετική ενέργεια έναντι του κράτους, δηλαδή τη θεσµική και οικονοµική τους 

                                                 
1  Ε. Βενιζέλος, Η συνταγµατική υποδοχή του αθλητισµού (Αθλητισµός και Σύνταγµα), Πρακτικά 1ου 

διεθνούς συνεδρίου αθλητικού δικαίου in Πανδέκτης ISLR 1:2, 1993, σελ. 212-214. 
2  Α, ∆ηµητρόπουλος, Ατοµικά και Κοινωνικά δικαιώµατα, Αθήνα 2005. 
3  Μαλάτος, Η επιστηµολογική προσέγγιση του αθλητικού δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλα 2000, σελ.116-

132. 
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στήριξη, την προστασία και την πρωτοβουλία ανάπτυξης και προαγωγής τους4. Στο 

χαρακτηρισµό του δικαιώµατος στον αθλητισµό ως κοινωνικού δικαιώµατος οδηγεί 

και η συστηµατική ερµηνεία της παρ. 9, η οποία έχει ενταχθεί στο ά. 16, όπου 

θεσπίζεται η υποχρέωση του κράτους για παροχή δωρεάν παιδεία, δικαίωµα κατ’ 

εξοχήν κοινωνικό5. 

Παρά την αποδοχή όµως του χαρακτηρισµού του αθλητισµού ως κοινωνικού 

δικαιώµατος, δε θα πρέπει να παραλειφθεί η αναφορά στη συµπληρωµατική σχέση 

κοινωνικών και ατοµικών δικαιωµάτων. Η ικανοποίηση ενός κοινωνικού 

δικαιώµατος δηµιουργεί στο υποκείµενό του την αξίωση για αποχή από οποιαδήποτε 

αµφισβήτηση ή παραβίαση του νοµοθετικού ή κοινωνικού κεκτηµένου που 

γεννήθηκε από την αναγνώριση του κοινωνικού δικαιώµατος. Κατά συνέπεια, η 

αναγνώριση του αθλητισµού ως κοινωνικού δικαιώµατος αποτελεί συγχρόνως και 

όρο για την αναγνώριση της αθλητικής δραστηριότητας ως άσκησης ατοµικού 

δικαιώµατος, προστατευόµενου επίσης από το ά. 16 παρ. 9 Σ6. 

 

 

1.2 Η προστασία του αθλητισµού 
 

Ο αθλητισµός, κατά τη ρύθµιση του ά. 16 παρ. 9, εδάφιο α’, τοποθετείται υπό την 

«ανώτατη εποπτεία» του Κράτους. Προβλέπεται και επιβάλλεται εποµένως η κρατική 

εποπτεία, δηλαδή ένας συνταγµατικά διασφαλισµένος έλεγχος νοµιµότητας πάνω στις 

διάφορες  αθλητικές δραστηριότητες7. Στο εδ. β’, θεσπίζεται η υποχρέωση της 

διοίκησης να µεριµνήσει για την ίδρυση και τη λειτουργία αθλητικών σωµατείων και 

ενώσεων κάθε είδους, τα οποία υποχρεούται επιπλέον να επιχορηγεί και ενισχύει 

οικονοµικά. Οφείλει η διοίκηση να προβεί σε αυτές τις ενέργειες αποβλέποντας στη 

λειτουργία του αθλητισµού κατά τρόπο που θα εκπληρώνει το σκοπό του, που είναι η 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του πολίτη, κατά την επιταγή του ά. 5 παρ. 1 Σ. 

 

                                                 
4  Α. Λοβέρδος, Η προστασία του αθλητισµου ως ατοµικό και κοινωνικό δικαίωµα, Πρακτικά 1ου 

διεθνούς συνεδρίου αθλητικού δικαίου, in Πανδέκτης ISLR 1:2, 1992. 
5  Μαλάτος, όπ. π. 
6  Μαλάτος, όπ. π. 
7  Ε. Βενιζέλος, όπ. π.  
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1.3 Υποκείµενα του δικαιώµατος 
 

Υποκείµενα του δικαιώµατος του αθλητισµού είναι οι συµµετέχοντες ενεργητικά 

στην αθλητική δραστηριότητα8, µάλιστα όχι µόνο ο κάθε αθλούµενος ή 

επαγγελµατίας αθλητής ατοµικά, αλλά και µαζί όλοι αυτοί που συνιστούν, έστω και 

απλή ευκαιριακή, οµάδα, ένωση προσώπων ή σωµατείο, καθώς και τα διάφορα 

νοµικά πρόσωπα (σωµατεία, ιδρύµατα, εταιρίες, κτλ), που έχουν αθλητικούς 

σκοπούς9.  

Υποκείµενα της αθλητικής έννοµης τάξης είναι όµως και άλλοι ασκούντες 

επαγγέλµατα σχετικά µε τον αθλητισµό, ακόµα και αν δεν εντάσσονται στη στενή 

κατηγορία των αθλητών. Τέτοιοι είναι οι κριτές, προπονητές, διαιτητές, επί 

παραδείγµατι10. 

Τέλος, ως προς την παθητική συµµετοχή στον αθλητισµό, φορείς του δικαιώµατος 

θεωρούνται και οι φίλαθλοι, ασκώντας το δικαίωµα µε τη µορφή της ελευθερίας 

επιλογής αθλήµατος και της ελευθερίας έκφρασης του αθλητικού φρονήµατος11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  Α. ∆ηµητρόπουλος, όπ. π.  
9  Ε. Βενιζέλος, όπ. π. 
10 Μαλάτος, όπ. π  
11 Α. ∆ηµητρόπουλος, όπ. π. 
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2. Περιορισµοί του δικαιώµατος στον αθλητισµό 

 
Πρακτική συνέπεια της συνταγµατικής προστασίας του αθλητισµού ως θεσµού, και 

όχι ως δικαιώµατος στην άθληση, είναι ότι το Σύνταγµα καταλείπει στον κοινό 

νοµοθέτη ευρύτατο πεδίο για έντονη παρέµβαση στον τοµέα της οργανωµένης 

αθλητικής δραστηριότητας12. Αποτέλεσµα αυτού είναι η ύπαρξη και ισχύς πλήθους 

λεπτοµερών ρυθµίσεων, είτε σχετικά µε την καλλιέργεια των αθληµάτων, είτε 

σχετικά µε τη διεξαγωγή αγώνων και πρωταθληµάτων, οι οποίες περιορίζουν 

σηµαντικά τα περιθώρια αυτοοργάνωσης και αυτοκαθορισµού των αθλουµένων13.  

Οι ρυθµίσεις αυτές πολλές φορές συνεπάγονται περιορισµούς άλλων συνταγµατικών 

δικαιωµάτων, εποµένως θα µπορούσαν να οδηγήσουν στο χαρακτηρισµό τους ως 

αντισυνταγµατικών, αν το ίδιο το Σύνταγµα δεν ανήγαγε τον αθλητισµό σε 

προστατευόµενο έννοµο αγαθό. Ως εκ τούτου, έχει κριθεί ότι, χάριν της προστασίας 

του αθλητισµού, τέτοιοι περιορισµοί, που αποσκοπούν στην ελεύθερη άσκηση της 

αθλητικής δραστηριότητας και στη διασφάλιση του αθλητικού θεσµού, είναι θεµιτοί 

και κατά περίπτωση και αναγκαίοι14. 

Η σηµαντικότερη παρέµβαση του νοµοθέτη αφορά βέβαια στον επαγγελµατικό 

αθλητισµό, γεγονός που δικαιολογούν όµως η τεράστια οικονοµική, κοινωνική και 

πολιτική διάσταση που ο τελευταίος έχει προσλάβει στις µέρες µας, το ότι το κράτος 

αντλεί από αυτόν τις αναγκαίες προσόδους για τη στήριξη του αθλητισµού εν γένει 

και, τέλος, η διαρκώς εντεινόµενη οικειοποίηση των ατοµικών και συλλογικών 

επιδόσεων των αθλητών για την προαγωγή εθνικών επιδιώξεων από τα κράτη15. ∆ε 

θα πρέπει να παραλειφθεί βέβαια ότι και η ίδια η φύση της εργασίας που παρέχει ο 

επαγγελµατίας αθλητής επιβάλλει αυτού του είδους τις ρυθµίσεις, µε σκοπό την 

προστασία του ίδιου και του σωµατείου του από την  εκµετάλλευση16. 

                                                 
12 Ε. Βενιζέλος, όπ. π.   
13 Ν. Κ Αλιβιζάτος, Συνεργεία τηλεοπτικών σταθµών στα γήπεδα-συνταγµατικότητα της απαγόρευσης, 

ΤοΣ 1996, σελ. 435-451. 
14 ∆. Παναγιωτόπουλος, Το δικαίωµα στον αθλητισµό, Α. Ν. Σάκκουλα, 1994, σελ. 51-58. 
15 Ν. Κ. Αλιβιζάτος, όπ. π. 
16 Κ. Σ. Ρέµελης, Οι περιορισµοί της συµβατικής ελευθερίας στον επαγγελµατικό αθλητισµό, ∆ι∆ικ 

1994, σελ 1293-1301. 
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Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι, σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούν οι κάθε είδους περιορισµοί των συνταγµατικών δικαιωµάτων, δηλαδή το ότι 

θα πρέπει να είναι απολύτως αναγκαίοι και, όχι µόνο να µην εµποδίζουν την άσκηση 

του δικαιώµατος, αλλά και να αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου σκοπού 

του αθλητισµού. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι αντικειµενικοί και απρόσωποι, να 

σέβονται την αρχή της αναλογικότητας και, σαφώς, να µην προσβάλλουν τον πυρήνα 

του δικαιώµατος που οριοθετούν17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 ∆. Παναγιωτόπουλος, όπ. π. 
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3. Η οικονοµική ελευθερία του αθλητή 

 

3.1 Το δικαίωµα της προσωπικότητας του αθλητή 
 

Η άσκηση του δικαιώµατος της συµµετοχής στην αθλητική δραστηριότητα συνδέεται 

άρρηκτα µε την προσωπική ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας, αρχές 

κατοχυρωµένες µε συνταγµατικές διατάξεις (ά. 5 παρ. 1 Σ) και διατάξεις του 

αθλητικού νόµου18. Προσωπικότητα αποτελεί το αυθύπαρκτο δικαίωµα κάθε 

προσώπου επί του εαυτού του, ως µέλους µιας οργανωµένης κοινωνίας, µε τη 

δυνατότητα να κινείται εντός νοµοθετικών πλαισίων και ταυτόχρονα να αξιώνει 

νοµικά την προάσπιση των δικαιωµάτων του. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας 

εντάσσεται µέσα σε πλαίσιο δικαιωµάτων ως «δικαίωµα πλαίσιο», που περιλαµβάνει 

την αξία του ανθρώπου και, µεταξύ άλλων, οι σωµατικές και ψυχικές ιδιότητες που 

αποτελούν στοιχεία της ατοµικότητας του ανθρώπινου όντος19. 

Η προστασία της συνταγµατικά κατοχυρωµένης προσωπικότητας του αθλητή 

επιβάλλει και την προστασία του δικαιώµατος επιλογής αθλητικού σωµατείου20. Ο 

αθλητής έχει το δικαίωµα να εκδηλώσει την προτίµησή του προς το αθλητικό 

σωµατείο που θεωρεί ο ίδιος πως θα επιδιώξει καλύτερα τη σωµατικά και αγωνιστική 

του πρόοδο. Το δικαίωµα της µετεγγραφής εξασφαλίζει στοιχειωδώς τις βασικές 

ελευθερίες του αθλητή, στο βαθµό που δεν υφίσταται κατάχρηση του δικαιώµατος 

από το µέρος του αθλητή, κατά τη γενική αρχή του δικαίου ότι η ικανοποίηση ενός 

δικαιώµατος δεν µπορεί να καταργεί την ύπαρξη άλλου. Το σωµατείο έχει και αυτό 

δικαίωµα να αναπτύξει τη δική του προσωπικότητα, µέσω των αθληµάτων που 

καλλιεργεί, δικαίωµα για την ικανοποίηση του οποίου προβαίνει σε ενέργειες 

εύρεσης χώρων, για τη λειτουργία του, και πόρων για την απασχόληση προπονητών, 

επιδιώκοντας την ανάδειξη αυτού και των αθλητών του21. ∆υστυχώς, διαπιστώνονται 

πολλάκις καταχρήσεις των δικαιωµάτων των αθλητών από µέρους των αθλητικών 

σωµατείων, µε αποτέλεσµα να καθίστανται οι αθλητές όµηροι ή σκλάβοι. 

                                                 
18 ∆. Παναγιωτόπουλος, Το σύστηµα µετεγγραφής στην Ελλάδα και η προστασία της προσωπικότητας 

του αθλητή, ∆ι∆ικ 2001, σελ. 301-322.  
19 Γ. Καράκωστας, Προσωπικότητα και τύπος, Α. Ν. Σάκκουλα 1991, σελ. 36. 
20 ∆. Παναγιωτόπουλος, όπ. π. 
21 ∆. Παναγιωτόπουλος, όπ. π. 
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3.2 Ο ανήλικος αθλητής 
 

Ουσιαστική προϋπόθεση στην προσωπική εξέλιξη και τη φυσική ανάπτυξη των 

αθλητών ως ανθρωπίνων όντων αποτελεί το θεµελιώδες της αυτοδιάθεσης. Η 

ικανότητα, όµως, του προσώπου να ασκεί αυτοτελώς τα ατοµικά του δικαιώµατα, 

χωρίς τη σύµπραξη νοµίµου αντιπροσώπου, ελλείπει στους ανήλικους. Οι έχοντες 

συµπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους έχουν περιορισµένη ικανότητα προς 

δικαιοπραξία, µπορούν δηλαδή να συνάψουν δικαιοπραξίες από τις οποίες πορίζεται 

έννοµο όφελος και µόνο22. Οι ανήλικοι που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της 

ηλικίας τους µπορούν να απασχοληθούν σε καλλιτεχνικές και παρεµφερείς 

εργασίες23, υπό προϋποθέσεις όµως, και πάντα στο µέτρο που δε βλάπτεται η 

σωµατική και ψυχική τους υγεία. Η ρύθµιση αυτή, εφόσον δεν προσκρούει σε 

αντίθετη διάταξη νόµου, µπορεί να επεκταθεί και σε κάθε µορφής εργασία που δεν 

παρεµποδίζει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων24. 

Ο νοµοθέτης ωστόσο, όσον αφορά στους ανηλίκους αθλητές, περιορίζει επικίνδυνα 

το απόλυτο δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (ά. 5 παρ. 1 Σ). 

Κι αυτό γιατί η σύναψη συµφωνίας µε αθλητικό σωµατείο είναι αµφοτεροβαρής 

δικαιοπραξία, που συνεπάγεται την αποδοχή υποχρεώσεων αθλητικής ενοχικής 

σχέσης, τεκµήριο της οποίας αποτελεί η έκδοση δελτίου αθλητή. Συνεπώς, η 

ελευθερία βούλησης του αθλητή είναι ουσιώδες στοιχείο, ώστε να µην καταστεί ο 

αθλητής όµηρος των διοικητικών αποφάσεων και θύµα των αθλητικών συµφερόντων. 

Στους ανήλικους αθλητές όµως, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αυτή η ελευθερία 

βούλησης δεν είναι δυνατό να υπάρχει και, εποµένως, η διαχείριση των επιλογών 

τους γίνεται από τους κηδεµόνες τους. Έτσι, η έννοια της αυτοδιάθεσης του ανήλικου 

αθλητή µεταβάλλεται, ώστε να νοείται µε αυτή η συναίνεσή του, και όχι η πλήρης 

αυτονοµία του25. Στο πλαίσιο της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας που κατοχυρώνει το ά. 5 παρ. 1 Σ, περιλαµβάνεται βέβαια και η 

προστασία της σωµατικής ακεραιότητας του ανήλικου αθλητή. 

                                                 
22 ά. 129 ΑΚ. 
23 α. 134 ΑΚ 
24 ∆. Παναγιωτόπουλος, όπ. π. 
25 ∆. Παναγιωτόπουλος, όπ. π. 
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Οι ανήλικοι αθλητές είναι συνεπώς πολύ ευάλωτοι, από διάφορες απόψεις, 

ξεκινώντας από την ευκολία µε την οποία µπορούν να γίνουν αντικείµενο 

οικονοµικής εκµετάλλευσης από φιλόδοξους γονείς και προπονητές και τον κίνδυνο 

από τη χορήγηση και χρήση ουσιών doping, µέχρι την ψυχική δοκιµασία που 

υφίστανται από το σκληρό ανταγωνισµό, αγωνιζόµενοι πολλές φορές ενάντια σε 

ενηλίκους. Οι ανήλικοι είναι βέβαια ευάλωτοι και για το αντίθετο, την καταπίεση 

δηλαδή από τους γονείς τους της τάσης του για ενασχόληση µε τα αθλήµατα26. 

Μόνη προστασία στους ανηλίκους, είτε σε αυτούς που αθλούνται είτε σε αυτούς που 

το επιθυµούν, είναι το Σύνταγµα, µέσω των ά. 5 παρ. 1 και ά. 16 παρ. 9. Νοµοθετική 

µέριµνα συνάγεται επίσης και από διατάξεις του αθλητικού δικαίου, ενώ νοµοθετικό 

στήριγµα µπορεί να αποτελέσει και η Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του παιδιού του ΟΗΕ27 

και η Σύµβαση της Γενεύης28. 

 

3. 3  Ο αθλητισµός ως επαγγελµατική δραστηριότητα  
 

Κατά τον ελληνικό νόµο και τη νοµολογία, αθλητές νοούνται αυτοί που καλλιεργούν 

το σωµατικό αθλητισµό και επιτυγχάνουν σε αυτόν ιδιαίτερες επιδόσεις. Ο αθλητικός 

νόµος διακρίνει τα αθλήµατα σε δύο βασικές κατηγορίες, τα οµαδικά, που είναι αυτά 

στα οποία η νίκη εξαρτάται από τη συµµετοχή και την προσπάθεια περισσότερων 

αθλητών, αγωνιζόµενων ως οµάδα, και τα ατοµικά. 

Οι αθλητές διακρίνονται σε ερασιτέχνες, αµειβόµενους και επαγγελµατίες29. Οι 

αµειβόµενοι συνδέονται µε συµβόλαιο παροχής υπηρεσιών εξηρτηµένης εργασίας µε 

αθλητικό σωµατείο, το οποίο διατηρεί Τµήµα Αµειβόµενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ενώ 

οι επαγγελµατίες µε συµβόλαιο παροχής υπηρεσιών εξηρτηµένης εργασίας µε 

ανώνυµη αθλητική εταιρία (Α.Α.Ε.). Η αγωνιστική δραστηριότητα, εκτός των 

αµειβόµενων σε Τ.Α.Α., και των επαγγελµατιών σε Α.Α.Ε., δεν αποτελεί άσκηση 

επαγγελµατικής αθλητικής δραστηριότητας. Οι οικονοµικές ή άλλες παροχές που 

δίνονται από αθλητικά σωµατεία, ενώσεις ή οµοσπονδίες στους ερασιτέχνες αθλητές 

                                                 
26 ∆. Παναγιώτοπουλος, όπ. π. 
27 Στην Ελλάδα κυρώθηκε µε το Ν. 2101/1992. 
28 Στην Ελλάδα έχει επικυρωθεί µε το Ν. 1182/1981. 
29 Ν. 2725/1999, ά. 33. 
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δεν αποτελούν οικονοµικά ανταλλάγµατα αλλά ενίσχυση ή αποζηµίωση για τα έξοδα 

ασκήσεως της δραστηριότητας30. 

Σύµφωνα µε κριτήρια αποδεκτά από θεωρία και νοµολογία περί παροχής 

εξηρτηµένης εργασίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι επαγγελµατίες αθλητές υπάγονται 

στην εποπτεία, τον έλεγχο και τις εντολές του εργοδότη τους, ως προς το τόπο, τον 

τρόπο και το χρόνο της παροχής31. Υποχρέωση άθλησης έχουν βέβαια και οι 

ερασιτέχνες αθλητές, δεν πρόκειται όµως για νοµική υποχρέωση από σύµβαση 

παροχής εξηρτηµένης εργασίας, αλλά από το καταστατικό του σωµατείου στο οποίο 

ανήκουν. Το ά. 19 του νόµου 1958/1991 προβλέπει ωστόσο ότι η σύµβαση παροχής 

υπηρεσιών αθλητή µε αµοιβή, ή επαγγελµατία ή ηµιεπαγγελµατία αθλητή, αποτελεί 

ιδιόµορφη σύµβαση παροχής υπηρεσιών που διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις 

του νόµου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του. Ως 

προς το ότι δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του εργατικού νόµου, ο Ν. 1958/1991 

επαναλαµβάνει ρύθµιση του παλιότερου Ν. 879/1979, «Περί ποδοσφαιρικών 

ανώνυµων εταιριών», ο οποίος και καθιέρωσε τον επαγγελµατικό αθλητισµό στο 

χώρο του ποδοσφαίρου για πρώτη φορά στην Ελλάδα.  

Στο ά. 21 του Ν. 1958/1991 ορίζεται ότι όλα τα θέµατα που αφορούν στις σχέσεις 

των αθλητών µε αµοιβή και των επαγγελµατιών αθλητών µε τα σωµατεία και τις 

εταιρίες αντίστοιχα ρυθµίζονται µε ειδικό για κάθε άθληµα Κανονισµό, που 

καταρτίζεται µε συµφωνία των ενδιαφεροµένων µερών και εγκρίνεται και εκδίδεται 

µε απόφαση του αρµόδιου υπουργού, δηµοσιευτέα στο ΦΕΚ. Οι διαφωνίες που 

προέκυψαν ενδεχοµένως µεταξύ των µερών επιλύονται µε την ανωτέρω υπουργική 

απόφαση. Οι Κανονισµοί αναφέρουν ότι αποτελούν συµβάσεις µεταξύ της οικείας 

επαγγελµατικής ένωσης, της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας και του αντίστοιχου 

συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών. Ωστόσο, συνάγεται σαφώς από τη 

διαδικασία έκδοσής τους και τον τρόπο ρύθµισης των σχετικών θεµάτων ότι 

πρόκειται για πράξεις µε κανονιστικό και µονοµερή χαρακτήρα32. 

Αναφορικά µε τη σύναψη του συµβολαίου, οι ρυθµίσεις αυτές των κανονιστικών 

αποφάσεων καθιερώνουν καταρχήν την αρχή των διαπραγµατεύσεων µεταξύ 

σωµατείων και αθλητών, αλλά προβλέπουν µια σειρά περιορισµών και 

                                                 
30 ∆. Παναγιωτόπουλος, όπ. π. 
31 Κ. Σ. Ρέµελης, όπ. π. 
32 Κ. Σ. Ρέµελης, όπ. π. 
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απαγορεύσεων ως προς το περιεχόµενό τους, από τους οποίους δεν µπορούν να 

αποκλίνουν τα µέρη. Η σύναψη ελεύθερων συµβολαίων δε γίνεται ανεπιφύλακτα 

δεκτή , καθώς τίθενται σηµαντικοί περιορισµοί, όσον αφορά στις τακτικές αποδοχές, 

τις έκτακτες αµοιβές των αθλητών, καθώς και το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής 

σωµατείου µετά τη λήξη της σύµβασης. Οι περιορισµοί αυτοί άλλοτε είναι εύλογοι 

λόγω της διάστασης του αθλητισµού ως θέµατος γενικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε 

τη νοµολογία, και άλλοτε ακροβατούν στο όριο της συνταγµατικά κατοχυρωµένης 

συµβατικής ελευθερίας33. 

 

3.4 Η συµβατική ελευθερία στις επαγγελµατικές αθλητικές σχέσεις  
 

Η ελευθερία των συµβάσεων απορρέει από τη γενικότερη αρχή της οικονοµικής 

ελευθερίας, που κατοχυρώνεται συνταγµατικά στο ά. 5 παρ. 1 Σ: «Καθένας έχει 

δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει 

στην…οικονοµική…ζωή της Χώρας». Η ελευθερία των συµβάσεων περιλαµβάνει 

δύο επιµέρους ελευθερίες, την ελευθερία  προς σύναψη των συµβάσεων και την 

ελευθερία προς διαµόρφωση του περιεχοµένου τους. Η έννοια της ελευθερίας των 

συµβάσεων συνίσταται στο ότι, κατά πρώτο, η έννοµη τάξη αναγνωρίζει ως 

δεσµευτικές για το δίκαιο συµβάσεις που συνοµολογούνται ελεύθερα και, κατά 

δεύτερο, παρέχει στους συµβαλλόµενους τη δυνατότητα να ρυθµίζουν τις µεταξύ 

τους σχέσεις δικαιοπαραγωγικά. Έτσι, η ελευθερία των συµβάσεων αποτελεί τη 

βασικότερη εκδήλωση της ιδιωτικής αυτονοµίας. 

Ως προς τη συµβατική ελευθερία των αθλητών, ο Ν. 2725/1999 εισάγει έντονους 

περιορισµούς στα δικαιώµατά τους, κυρίως σχετικά µε τη µετακίνησή τους µεταξύ 

των εγχώριων σωµατείων ή εταιριών, σε αντίθεση µε τον οποιονδήποτε κοινό 

εργαζόµενο, ο οποίος είναι ελεύθερος να εργαστεί σε οποιονδήποτε εργοδότη 

συνάπτοντας την εργασιακή του σύµβαση κατά πάντα χρόνο34. Ο ίδιος νόµος παρέχει 

στο σωµατείο ή την εταιρία του αθλητή δικαίωµα µονοµερούς ανανέωσης του 

συµβολαίου του, µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο συνολικά χρονικό διάστηµα της 

πενταετίας, µε την προϋπόθεση ότι οι οικονοµικοί όροι της ανανέωσης θα είναι εκ 

των προτέρων (κατά τη στιγµή της υπογραφής του αρχικού συµβολαίου) 

                                                 
33 Κ. Σ. Ρέµελης, όπ. π. 
34 ∆. Παναγιωτόπουλος, όπ. π. 
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συµφωνηµένοι και θα συµπεριλαµβάνονται στο συµβόλαιο. Έτσι, ο αθλητής είναι 

υποχρεωµένος να παράσχει τις υπηρεσίες του στο σωµατείο µετά τη λήξη του 

αρχικού συµβολαίου του, και µόνο αν αυτό αποφασίσει να µην ανανεώσει τη 

σύµβαση είναι ελεύθερος να διαπραγµατευτεί την εγγραφή του σε άλλο σωµατείο ή 

εταιρία της επιλογής του. 

Η ρύθµιση αυτή, παρόλο που αποτελεί περιορισµό στην ελεύθερη διαπραγµάτευση, 

έτυχε υπεράσπισης από τη νοµολογία, για λόγους γενικού συµφέροντος, το οποίο 

συνίσταται στην εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος του επαγγελµατικού 

ποδοσφαίρου και στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της µεταπήδησης από οµάδα σε 

οµάδα. Με ανάλογο επιχείρηµα, χάριν του γενικού συµφέροντος δηλαδή, εν όψει του 

έντονου κρατικού ενδιαφέροντος για το άθληµα του ποδοσφαίρου ειδικότερα, 

στηρίχτηκε από τη νοµολογία το θεσπιζόµενο µε κανονιστική πράξη ανώτατο όριο 

του συνολικού ύψους των συµβατικώς καθοριζοµένων αποδοχών των 

ποδοσφαιριστών, ώστε να µην εξαναγκάζονται οι ποδοσφαιρικές Α.Ε. να 

συνοµολογούν παροχές προς τους ποδοσφαιριστές οι οποίες κλονίζουν την 

οικονοµική τους θέση35. 

Τα επιχειρήµατα της νοµολογίας δε φαίνονται πάντως να αιτιολογούν τους 

περιορισµούς των εν λόγω ρυθµίσεων36. ∆ε θα πρέπει να ξεχνάµε ότι οι σχέσεις 

ανάµεσα σε αθλητές και σωµατεία κινούνται αµιγώς στην περιοχή των ιδιωτικών 

αθλητικών σχέσεων, ως εκ τούτου η ρύθµιση µε την οποία αναγνωρίζεται το 

δικαίωµα µονοµερούς ανανέωσης συµβολαίου από την πλευρά του σωµατείου, 

εισάγει και καθιερώνει υπέρµετρη ανισότητα µεταξύ των συµβαλλοµένων, που δεν 

µπορεί να γίνει ανεκτή από το Σύνταγµα. Η µονοµερής δέσµευση του αθλητή για 

ολόκληρη τη χρονική περίοδο που µπορεί να αποδώσει αθλητικά, ή για πολύ µεγάλο 

µέρος αυτής, δεδοµένης και της φύσης του επαγγέλµατος του αθλητή, που του 

επιτρέπει να το ασκεί για µικρό χρονικό διάστηµα, θα  έπρεπε να θεωρείται ανίσχυρη 

ως αναγκαστική σύµβαση37. Και αυτό γιατί, εκτός από περιορισµό της συµβατικής 

ελευθερίας, αντίκειται στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, στα χρηστά 

ήθη και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αποτελεί ανεπίτρεπτη δέσµευση της 

ελευθερίας του. 

                                                 
35 ΣτΕ 2944/1980. 
36 Κ. Σ. Ρέµελης, όπ. π.  
37 Κ. Σ. Ρέµελης, όπ. π. 
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Εξίσου ασταθές φαίνεται και το επιχείρηµα για το γενικό συµφέρον, αφού είναι πολύ 

γενικό και συνοπτικό, ενώ, ως αόριστη νοµική έννοια, θα έπρεπε να στηρίζεται από 

κάποια σαφή ερµηνεία. Το ίδιο το Σύνταγµα δε, δεν περιλαµβάνει το γενικό 

συµφέρον ως περιοριστική ρήτρα ούτε στο ά. 5 παρ. 1 ούτε στο ά. 16 παρ. 9. 

 

3.5 Η οικονοµική ελευθερία των αθλητών στην κοινοτική έννοµη τάξη 

 
Από τη νοµολογία του ∆ΕΚ έχει γίνει δεκτό ότι ο αθλητισµός εµπίπτει καταρχήν στο 

πεδίο εφαρµογής του άρθρου 39 (πρώην ά. 48) της Συνθήκης Ε.Κ. και γενικότερα ο 

επαγγελµατικός αθλητισµός, στο µέτρο που αποτελεί τµήµα του οικονοµικού βίου, 

διέπεται από τους κοινοτικούς κανόνες38. Ως αποτέλεσµα αυτού, οι κοινοτικοί 

κανόνες πρέπει να γίνονται σεβαστοί από τα κάθε λογής καταστατικά ή άλλα 

δεσµευτικά κείµενα που εκδίδονται από αθλητικές ενώσεις, οµοσπονδίες κτλ, 

ανεξάρτητα από το νοµικό ένδυµα και την ιδιωτική ή δηµόσια φύση των τελευταίων. 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παρέκκλιση από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας, 

εφόσον αυτή στηρίζεται σε µη οικονοµικούς λόγους, που αφορούν στο άθληµα. Αυτή 

ήταν η θέση του ∆ΕΚ στις υποθέσεις Walrave39 και Dona40, όπου οι εξαιρέσεις από 

την ελεύθερη κυκλοφορία σχετίζονταν µε λόγους ιθαγένειας. Στην υπόθεση Walrave 

επρόκειτο για αποκλεισµό αλλοδαπών από εθνική οµάδα, ενώ στην υπόθεση Dona 

είχε τεθεί το ερώτηµα κατά πόσο οι ρήτρες ιθαγένειας, που επέτρεπαν µόνο έναν 

περιορισµένο αριθµό αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, ήταν σύννοµες µε το κοινοτικό 

δίκαιο. 

Στην υπόθεση Bosman41, ο κοινοτικός δικαστής αναγνώρισε, εν πολλοίς, το δικαίωµα 

ελεύθερης µετεγγραφής των επαγγελµατιών αθλητών42. Τα ζητήµατα µε τα οποία 

ασχολήθηκε το ∆ΕΚ ήταν οι αποζηµιώσεις µετεγγραφής και οι ρήτρες εθνικότητας. 

Ως προς τις αποζηµιώσεις µετεγγραφής, το ∆ΕΚ αναγνώρισε το καταρχήν θεµιτό της 

επιβολής της, για λόγους οικονοµικής και αθλητικής ισορροπίας µεταξύ των 

                                                 
38 Γ. ∆ελλής, Επαγγελµατικός αθλητισµός και κοινοτική έννοµη τάξη-Η θέση του ∆ΕΚ στην απόφαση 

Bosman, ΤοΣ 1996, σελ. 205-227. 
39 ∆ΕΚ 36/74. 
40 ∆ΕΚ 13/76. 
41 ∆ΕΚ C415/93. 
42 Γ. ∆ελλής, όπ. π. 
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συλλόγων, δηµιουργίας κινήτρων στους συλλόγους για αναζήτηση νέων ταλέντων, 

διατήρησης της παγκόσµιας οργάνωσης του ποδοσφαίρου και, τέλος, αντιστάθµισης 

των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν οι σύλλογοι. Απεφάνθη όµως, εντέλει, ότι το 

µέτρο της αποζηµίωσης µετεγγραφής υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του 

επιδιωκόµενου σκοπού, δε συνιστά δηλαδή πρόσφορο µέσο για τους ανωτέρω 

σκοπούς. 

Σχετικά µε τις ρήτρες εθνικότητας, τα επιχειρήµατα που προβλήθηκαν υπέρ τους 

ήταν η ανάγκη διατήρησης του παραδοσιακού δεσµού µεταξύ του κάθε συλλόγου και 

της χώρας , ώστε να επιτυγχάνεται η ταύτιση του κοινού µε την οµάδα που 

υποστηρίζει και να µπορούν οι σύλλογοι να αντιπροσωπεύουν τις χώρες τους στις 

διεθνείς διοργανώσεις και, τέλος, η ανάγκη δηµιουργίας επαρκούς αποθέµατος 

ηµεδαπών παικτών ώστε να διατηρούνται οι εθνικές οµάδες σε υψηλό επίπεδο. Το 

∆ΕΚ ανασκευάζει αυτά τα επιχειρήµατα, απαντώντας ότι ο σύνδεσµος µεταξύ ενός 

ποδοσφαιρικού συλλόγου και ενός κράτους µέλους δεν µπορεί να θεωρηθεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της αθλητικής δραστηριότητας, ειδικά εφόσον στα εθνικά 

πρωταθλήµατα αντιπαρατίθενται σύλλογοι διαφόρων περιοχών, χωρίς να υφίσταται 

ρήτρα προέλευσης από τη συγκεκριµένη περιοχή όπου εδρεύει ο σύλλογος. Εξάλλου, 

λέει το ∆ΕΚ, στις διεθνείς διοργανώσεις µετέχουν σύλλογοι που έχουν επιτύχει στη 

χώρα τους συγκεκριµένες αθλητικές επιδόσεις, χωρίς να ενδιαφέρει η ιθαγένεια των 

παικτών. Τέλος, τονίζει ότι παρόλο που οι εθνικές οµάδες πρέπει να αποτελούνται 

από παίκτες µε ιθαγένεια της οικείας  χώρας, οι παίκτες αυτοί δεν πρέπει οπωσδήποτε 

να έχουν χαρακτηριστεί ικανοί να µετέχουν στους αθλητικούς συλλόγους της χώρας. 

Όπως αποδεικνύει η υπόθεση Bosman, το ∆ΕΚ παίρνει σαφή θέση υπέρ της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των αθλητών και διατυπώνει µια προειδοποίηση προς τις 

αθλητικές οµοσπονδίες  ότι η κοινοτική έννοµη τάξη δεν µπορεί να παραµεριστεί 

χάριν της όποιας υποτιθέµενης ιδιαιτερότητας του αθλητισµού.  
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4. Το δικαίωµα της πληροφόρησης για τα µεγάλα αθλητικά γεγονότα 

 
Αν και το Σύνταγµα δεν καθιερώνει πανηγυρικά το δικαίωµα της πληροφόρησης, 

γίνεται παγίως δεκτό ότι η ελευθερία «αντλήσεως πληροφοριών ή ιδεών από κάθε 

προσιτό µέσο ενηµέρωσης» εµπεριέχεται στο δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας (ά. 5 παρ. 1 Σ) και στην ελευθερία της έκφρασης (,α. 14 παρ. 1 Σ)43. 

Έρεισµα του δικαιώµατος της πληροφόρησης είναι και το άρθρο 10 της ΕΣ∆Α.  

Το δικαίωµα πληροφόρησης περιλαµβάνει, πρώτον, το δικαίωµα ειδησεογραφικής 

ενηµέρωσης του κοινού, και µάλιστα το Σύνταγµα, θέτοντας ως σκοπούς της 

ραδιοτηλεόρασης, στο ά. 15 παρ. 2 την αντικειµενικότητα, την ισοµέρεια και την 

ποιότητα στη µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, επιτάσσει την πληρότητα, την 

ακρίβεια και την ταχύτητα της µετάδοσης των πληροφοριών που συνιστούν ειδήσεις. 

Το δικαίωµα πληροφόρησης των ίδιων των µέσων ενηµέρωσης είναι το δεύτερο 

συστατικό του γενικού δικαιώµατος της πληροφόρησης. Αυτό συνίσταται στην 

απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις πηγές πληροφοριών και ειδήσεων (παθητική 

πληροφόρηση) και στην ελεύθερη µετάδοση ή δηµοσίευσή τους από αυτά 

(ενεργητική πληροφόρηση). 

Τα µεγάλα αθλητικά γεγονότα προσελκύουν στις µέρες µας ευρύτατο κοινό. Για το 

λόγο αυτό εµπίπτουν στο πεδίο του δικαιώµατος πληροφόρησης του κοινού και των 

µέσων ενηµέρωσης, αφού εκτός από πηγή ψυχαγωγίας αποτελούν και είδηση. Ως εκ 

τούτου, οι σηµαντικοί αθλητικοί αγώνες διαφοροποιούνται από τα άλλα δηµόσια 

θεάµατα ως προς τη συνταγµατική τους µεταχείριση44. Έτσι, ενώ ο περιορισµός του 

δικαιώµατος πληροφόρησης του κοινού για µια σηµαντική κινηµατογραφική ταινία, 

µια θεατρική παράσταση ή ένα µουσικό γεγονός, θα ήταν ενδεχοµένως θεµιτός, το 

ίδιο δε θα µπορούσε να ισχύσει για µείζονα αθλητικά γεγονότα υπό τις παρούσες 

κοινωνικές συνθήκες. Ένα λιγότερο εµπόδιο για την πρόσβαση του κοινού στην 

πληροφόρηση για σηµαντικά αθλητικά τεκταινόµενα είναι η έλλειψη προστασίας 

τους από τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, σε αντίθεση προς τα έργα 

πνευµατικής δηµιουργίας. 

                                                 
43 Π. ∆. ∆αγτόγλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Α. Ν. Σάκκουλα, τ. Α’, σελ. 433. 
44 ∆. Παναγιωτόπουλος, όπ. π. 
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Ο Ν. 1958/1991 επιτρέπει την εκχώρηση δικαιωµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης 

αγώνων ποδοσφαίρου σε έναν και µόνο ραδιοτηλεοπτικό σταθµό. Ειδικότερα, στο ά. 

45 του νόµου αυτού, αναγνωρίζεται το δικαίωµα των ΠΑΕ να διαθέτουν έναντι 

πληρωµής τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση αγώνων σε σταθµούς, ακόµη και κατ’ 

αποκλειστικότητα. Με ρητή διάταξη αναθέτει στην ΕΠΑΕ όµως, ως διοργανώτρια 

αρχή των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων και εκπρόσωπο των ΠΑΕ, τη «σύναψη 

συµφωνιών ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων αγώνων ή στιγµιοτύπων τους». Αυτό 

σηµαίνει ότι η ΕΠΑΕ µπορεί να εκχωρεί έναντι ανταλλάγµατος σε έναν και µόνο 

τηλεοπτικό σταθµό το δικάιωµα τηλεοπτικής µετάδοσης αγώνων των 

πρωταθληµάτων που διοργανώνει, αποκλείοντας όλους τους υπολοίπους. Εν όψει της 

δηµόσιας λειτουργίας που επιτελεί η ΕΠΑΕ πρέπει βέβαια η σχετική εκχώρηση να 

πληροί τους όρους της διαφάνειας. 

Η εκχώρηση αυτή, εφόσον γίνεται σε σταθµό ελεύθερης λήψης µε εθνική εµβέλεια, 

καλύπτοντας τις προϋποθέσεις της πληρότητας, της ακρίβειας και της ταχύτητας της 

µετάδοσης, κρίνεται ότι δεν περιορίζει το δικαίωµα πληροφόρησης του κοινού. Κι 

αυτό γιατί, σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσβαση του κοινού είναι εξασφαλισµένη, 

υπό τους προαπαιτούµενους όρους45. Περιορίζει ωστόσο σηµαντικά το δικαίωµα 

ενεργητικής πληροφόρησης των υπολοίπων τηλεοπτικών σταθµών, λόγω της 

αδυναµίας τους να µεταδώσουν την εικόνα του αθλητικού γεγονότος και την 

αντίστοιχη είδηση. Ο περιορισµός µπορεί πάντως να γίνει ανεκτός, εφόσον έχει 

τηρηθεί η διαφάνεια και επειδή ο σκοπός του είναι η προάσπιση των συµφερόντων 

του συνόλου των ΠΑΕ46. Αρκεί βέβαια σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται το 

δικαίωµα των άλλων τηλεοπτικών σταθµών να αναµεταδίδουν στιγµιότυπα 

ποδοσφαιρικών αγώνων µε εµπορική εκµετάλλευση (αναγγελία, διαφήµιση, χορηγία), 

έναντι εύλογου κάθε φορά ανταλλάγµατος. 

Η εκχώρηση πάντως αυτού του δικαιώµατος αποκλειστικής τηλεοπτικής µετάδοσης 

ειδησεογραφικών στιγµιοτύπων σε συνδροµητικό τηλεοπτικό σταθµό δε θα ήταν 

καταρχήν νόµιµη47. ∆ιότι, η υποχρέωση καταβολής τιµήµατος από το κοινό, για την 

εγγραφή και τη λήψη των εκποµπών του, πλήττει ανεπίτρεπτα την ελευθερία 

πρόσβασης στην εικόνα και άρα τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώµατος 

                                                 
45 Ν. Κ. Αλιβιζάτος, όπ. π.  
46 Ν. Κ. Αλιβιζάτος, όπ. π. 
47 Ν. Κ. Αλιβιζάτος, όπ. π. 
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πληροφόρησης. Εν τούτοις, αν ο συνδροµητικός σταθµός υποχρεούταν να παράγει τα 

επίµαχα στιγµιότυπα και να τα διαθέτει στους άλλους τηλεοπτικούς σταθµούς προς 

µετάδοση, τότε η εκχώρηση της αποκλειστικότητας δε θα ήταν αθέµιτη, γιατί θα 

αφορούσε µόνο την παραγωγή του προγράµµατος των ειδησεογραφικών 

στιγµιοτύπων και όχι τη µετάδοσή του. Θα περιόριζε εποµένως το δικαίωµα της 

ενεργητικής πληροφόρησης των υπολοίπων σταθµών, κάτι που, όπως είδαµε δεν είναι 

ολοκληρωτικά ανεπίτρεπτο, δε θα έθιγε όµως το δικαίωµα πληροφόρησης του 

κοινού48.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ν. Κ. Αλιβιζάτος, όπ. π. 
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5. Περιορισµοί συνταγµατικών δικαιωµάτων χάριν του δικαιώµατος 

στον αθλητισµό 

 

5. 1 Περιορισµός στην ελευθερία της γνώµης 
 

Σύµφωνα µε το ά. 14 παρ. 1 Σ, «Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει 

προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους 

του Κράτους». Η διάταξη αυτή θεσπίζει και προστατεύει το δικαίωµα ελευθερίας της 

γνώµης. 

Περιορισµό της ελευθερίας της γνώµης, όσον αφορά στην αθλητική δραστηριότητα, 

υφίστανται οι διαιτητές και οι κριτές αγώνων, καθότι τους απαγορεύεται κάθε κρίση, 

που εκδηλώνεται δια του τύπου ή δια των λοιπών µέσων ενηµέρωσης, και αφορά στο 

πρόσωπό τους και στη διαιτησία τους ή κρίσεις που αφορούν στις αποφάσεις του 

ΑΣΕΑ∆49. Αντίστοιχη απαγόρευση οποιασδήποτε δηµόσιας δήλωσης ισχύει για τους 

αθλητές, προπονητές ή µέλη ∆Σ σωµατείου ή άλλης αθλητικής ένωσης, οµοσπονδίας 

ή ΠΑΕ, που µπορεί να διαταράξει την οµαλή πορεία των αγώνων50. 

Σκοπός του νοµοθέτη είναι η διασφάλιση της ηρεµίας πριν, κατά τη διάρκεια και 

µετά τους αγώνες. Ωστόσο, αν και η περιστολή του δικαιώµατος της ελευθερίας της 

γνώµης, χάριν της οµαλότητας και της ηρεµίας των αθλητικών αγώνων, µπορεί να 

θεωρηθεί θεµιτή51, η απαγόρευση και η πλήρης σιωπή γύρω από τα τεκταινόµενα του 

αγώνα έρχεται σε αντίθεση µε τις συνταγµατικές επιταγές. Η νοµολογία έχει κρίνει 

αυτού του είδους τους περιορισµούς ως υπέρµετρους κατά παράβαση της αρχής της 

αναλογικότητας. Εξάλλου, αρκούν οι διατάξεις του κοινού ποινικού δικαίου, µε 

αποτέλεσµα να κρίνονται ως αντισυνταγµατικοί αυτοί περιορισµοί52. 

 

 

 

                                                 
49 Ανώτατο Συµβούλιο Επίλυσης Αθλητικών ∆ιαφορών, βλ. παρακάτω, σελ. 22  
50 Ν. 75/75, ά. 36, Ν. 1646/86, ά. 6. 
51 ∆. Παναγιωτόπουλος, όπ. π. 
52 Ε. Βενιζέλος, όπ. π. 
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5.2 Περιορισµός στο δικαίωµα του συνέρχεσθαι 
 

Το δικαίωµα του συνέρχεσθαι κατοχυρώνεται συνταγµατικά στο ά. 11 παρ. 1 Σ, όπου 

αναφέρεται ότι «οι Έλληνες έχουν δικαίωµα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς 

όπλα»53. Περιορισµό στο δικαίωµα του ά. 11 παρ. 1 Σ επιβάλλουν οι διατάξεις του 

νόµου για τα εγκλήµατα στους αθλητικούς χώρους και η κυρωµένη µε νόµο ∆ιεθνής 

Σύµβαση για τη βία54. Σκοπός των ρυθµίσεων αυτών είναι η αντιµετώπιση των 

ταραχοποιών φιλάθλων και το φαινόµενο του χουλιγκανισµού. Παραδείγµατα 

τέτοιων περιορισµών είναι η απαγόρευση ορισµένων αθλητών να εισέλθουν στον 

αγωνιστικό χώρο, να διαδηλώσουν για ένα συγκεκριµένο γεγονός, πρόσωπο ή οµάδα, 

ο σωµατικός τους έλεγχος πριν την είσοδο ή και η παρουσία αστυνοµικής δύναµης 

κατά τη διεξαγωγή του αγώνα. Ειδικότερα, η παρουσία αστυνοµικής δύναµης στο 

χώρο έχει κριθεί όχι απλά ανεκτή, αλλά επιβεβληµένη, αφού, αφενός η συγκέντρωση 

των θεατών δεν αποτελεί συνάθροιση σε κλειστό χώρο κατά την έννοια του ά. 11 Σ 

και αφετέρου, η προστασία του διαιτητή ή των παικτών της φιλοξενούµενης οµάδας 

αποτελεί εκδήλωση της κατά ά. 16 παρ. 9 Σ  προστασίας του αθλητισµού. 

 

 

5. 3 Περιορισµός στα δικαιώµατα της ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος 
 

Περιορισµοί στο δικαίωµα της ιδιοκτησίας (ά. 17 Σ)55 και στο δικαίωµα στο 

περιβάλλον (ά. 24 Σ)56, υπέρ του δικαιώµατος στον αθλητισµό, εκδηλώθηκαν κυρίως 

τα τελευταία χρόνια, εν αναµονή της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων της 

Αθήνας το 2004, κυρίως µέσω απαλλοτριώσεων ιδιωτικών ακινήτων και τη 

µετατροπή λιµνών, υδροβιοτόπων και άλλων φυσικών συστηµάτων, για τη 

δηµιουργία εγκαταστάσεων. Οι περιπτώσεις αυτές οδήγησαν σε σωρεία προσφυγών 

ιδιωτών εναντίον του Κράτους57. 

 

 
                                                 
53 Α. ∆ηµητρόπουλος, όπ. π.   
54 ∆. Παναγιωτόπουλος, όπ. π. 
55 Α. ∆ηµητρόπουλος, όπ. π.   
56 Α. ∆ηµητρόπουλος, όπ. π.   
57 Ενδεικτικά, ΑΠ 880/2003, 878,2003, ΣτΕ 43/2003, 927/2003. 
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6. Το ζήτηµα της απονοµής δικαιοσύνης στον αθλητικό χώρο 

 

6. 1 Πειθαρχικές ποινές από όργανα ΝΠΙ∆ 
 
Στα καταστατικά που διέπουν τη λειτουργία των αθλητικών σωµατείων, ενώσεων, 

συνδέσµων ή οµοσπονδιών, καθώς και στους κανονισµούς που εκδίδουν τα όργανα 

αυτά, προβλέπεται, µεταξύ άλλων ο τρόπος άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας, οι 

ποινές, καθώς και τα όργανα επιβολής τους. Οι ανωτέρω φορείς αθλητικής 

δραστηριότητας λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι 

πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλουν, κατ’ εφαρµογή των κανονισµών και των 

καταστατικών τους, προκαλούν ιδιωτικές διαφορές, που υπάγονται ως εκ τούτου στη 

δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων58. 

Κατά τη θεωρία, οι εν λόγω κυρώσεις επι8βάλλονται στα πλαίσιο σχέσεων που 

διέπονται από το σωµατειακό δίκαιο, προβλέπονται στο καταστατικό και πηγάζουν 

από την εσωτερική τάξη του συγκεκριµένου σωµατείου. Είναι, συνεπώς, απόρροια 

της ελεύθερης βούλησης των µελών και έκφραση της ιδιωτικής αυτονοµίας στο 

πειθαρχικό δίκαιο των σωµατείων, όχι µόνο λόγω της εξουσίας των αρµοδίων 

οργάνων να επιβάλλουν τις προβλεπόµενες από το καταστατικό ποινές, αλλά και 

λόγω της ιδιότητας των οργάνων αυτών ως οργάνων του σωµατείου59. 

Κατά την κρατούσα δε άποψη, ιδιωτικές θεωρούνται και οι πειθαρχικές διαφορές που 

προκύπτουν µεταξύ αθλητικών σωµατείων που λειτουργούν µε τη µορφή ανώνυµης 

εταιρίας στο χώρο του επαγγελµατικού αθλητισµού, και των αθλητών τους60. Η 

σύµβαση που συνδέει τους επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές µε την ΠΑΕ θεωρείται, 

κατά µείζονα λόγο, ως ιδιόµορφη σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας. Οι κυρώσεις 

εποµένως αυτές κινούνται στο χώρο του εργατικού δικαίου και θα πρέπει να 

θεωρηθεί ότι επιβάλλονται µε βάση το διευθυντικό δικαίωµα που ασκείται µέσα στα 

όρια της γενικής και της εσωτερικής έννοµης τάξης της εκµετάλλευσης, και τη 

συναφή προς αυτό πειθαρχική εξουσία του εργοδότη61.  

                                                 
58 Κ. Σ. Ρέµελης, Νοµική φύση των πειθαρχικών αθλητικών διαφορών, Αρµ 1994, σελ. 101. 
59 Κ. Σ. Ρέµελης, όπ. π. 
60 Κ. Σ. Ρέµελης, όπ. π. 
61 Ι. Γ. ∆εληγιάννης και Β. Σκουρής, Νοµική φύση του αθλητικού δικαστή και νοµιµότητα της 

πειθαρχικής εξουσίας του, Αρµ 1986, σελ. 579. 
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6.2 Ποινές που επιβάλλονται από διοικητικά όργανα 
 

Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων, ειδικές διατάξεις νόµων προβλέπουν τον πειθαρχικό 

έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων σε αθλητικά σωµατεία και στις διοικήσεις τους, σε 

αθλητές, προπονητές και φιλάθλους, από διοικητικά όργανα. Στα πλαίσια της 

συνταγµατικής επιταγής του ά. 16 παρ. 9, η εποπτεία και ο έλεγχος επί των 

αθλητικών σωµατείων και άλλων ενώσεων, ανήκει, κατά το α. 17 του Ν. 75/75, στον 

αρµόδιο επί του αθλητισµού Υπουργό ή Υφυπουργό. Το ά. 25 παρ. 2, του ίδιου  

νόµου, προβλέπει ειδικά την αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού να 

επιβάλλει σε σωµατεία την ποινή του αποκλεισµού από το δικαίωµα να αγωνίζονται 

στην έδρα τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση και µετά από πρόταση της οικείας 

ένωσης, συνδέσµου ή οµοσπονδίας. Ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού, ως όργανο 

της κεντρικής εξουσίας, ενεργεί στις συγκεκριµένες έννοµες σχέσεις ως όργανο 

κυριαρχικής εξουσίας, δηλαδή ∆ηµόσιας εξουσίας, και κατά συνέπεια οι εκδιδόµενες 

από αυτόν αποφάσεις θα πρέπει να θεωρούνται διοικητικές62. 

Σχετικά µε τις ποινές που επιβάλλει ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού, έχει 

διατυπωθεί από τη νοµολογία63 µια ιδιότυπη ερµηνεία της νοµικής φύσης τους. 

Σύµφωνα µε αυτή, όταν ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού αποφασίζει την επιβολή 

ποινών σε σωµατεία, µέσω της αρµοδιότητας που του απονέµεται από Κανονισµό 

Αθλητικής Οµοσπονδίας, δε δρα ως φορέας δηµόσιας εξουσίας, αλλά ως όργανο 

ΝΠΙ∆, αφού η εξουσία επιβολής ποινών στους προπονητές και στα σωµατεία πηγάζει 

από τη βούληση των µελών της οµοσπονδίας, και όχι από τη διάρθρωση της 

Οργάνωσης του Κράτους. Η άποψη αυτή είναι τουλάχιστον παράδοξη, αφού οι 

γενικοί γραµµατείς των υπουργείων και των αυτοτελών γενικών γραµµατειών 

αποτελούν όργανα της κεντρικής διοίκησης, και είναι µετακλητοί ανώτατοι 

υπάλληλοι, µε βαθµό α’ των ειδικών θέσεων, που προΐστανται, µετά τον Υπουργό και 

τον Υφυπουργό, όλων των υπηρεσιών του υπουργείου ή της γενικής γραµµατείας64. 

Πέραν όµως της ιδιότητας του Γενικού Γραµµατέα ως φορέα της ∆ιοίκησης, per se, 

οι ειδικοί κανονισµοί, που εκδίδονται βάσει του ά. 14 παρ. 1 Ν. 75/75, από τη Γενική 

Συνέλευση της υπερκείµενης ένωσης, συνδέσµου, ή οµοσπονδίας, στον οικείο κλάδο 

                                                 
62 Κ. Σ. Ρέµελης, όπ. π. 
63 ΣτΕ 155/1979. 
64 Π. ∆. ∆αγτόγλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Α. Ν. Σάκκουλα, τ. Α’, σελ. 433. 
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άθλησης,  κανονισµοί που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση τυπικού νόµου, µε εµφανή 

κανονιστική ισχύ, προβλέπουν την αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού 

να επιβάλλει συγκεκριµένες πειθαρχικές κυρώσεις. Η πειθαρχική αυτή αρµοδιότητα 

του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού ανατίθεται προφανώς σε αυτόν ως κρατικό 

όργανο, κατ’ εφαρµογή της συνταγµατικής επιταγής του ά. 16 παρ. 9 για κρατικό 

έλεγχο επί του αθλητισµού65, και όχι ως όργανο που διορίζεται στην Αθλητική 

Οµοσπονδία και λειτουργεί στα πλαίσια αυτής. Μάλιστα, οι ειδικοί αυτοί κανονισµοί, 

υποβάλλονται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για έλεγχο νοµιµότητας. Εκτός 

των ανωτέρω επιχειρηµάτων, η νοµολογιακή άποψη φαίνεται να παραγνωρίζει την 

αδυναµία, στην ελληνική έννοµη τάξη, διορισµού και µετατροπής διοικητικού 

οργάνου κατά το Σ (ά. 103 παρ. 1 Σ) σε όργανο ιδιωτικής αρχής, µε πρωτοβουλία της 

τελευταίας. 

Στα πλαίσια της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, λειτουργεί, κατά το ά. 38 Ν. 

75/75, το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών ∆ιαφορών (ΑΣΕΑ∆), 

συλλογικό όργανο που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από εν ενεργεία δικαστικούς 

λειτουργούς. Το ΑΣΕΑ∆ είναι αποκλειστικά αρµόδιο για την εκδίκαση αθλητικών 

διαφορών, και ιδιαίτερα προσφυγών κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των 

αθλητικών οµοσπονδιών, που αφορούν στην εφαρµογή των νόµων ή άλλων 

κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, και των οποίων η εκδίκαση από το ΑΣΕΑ∆ 

δεν αποκλείεται ρητά από το νόµο. Το ΑΣΕΑ∆ έχει συνεπώς γενική δικαιοδοτική 

αρµοδιότητα επί των αθλητικών διαφορών µεταξύ οµοσπονδιών ή σωµατείων και 

αθλητών, ελέγχοντας σε δεύτερο βαθµό τις πειθαρχικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 

από τα όργανα των οµοσπονδιών66. 

Οι αποφάσεις του ΑΣΕΑ∆ είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις67. Έτσι το ΑΣΕΑ∆ 

παρεµβαίνοντας στις εκ φύσεως ιδιωτικές αθλητικές διαφορές και στην άσκηση της 

πειθαρχικής εξουσίας των ιδιωτικής φύσης αθλητικών οµοσπονδιών, µεταβάλλει τη 

νοµική φύση της άσκησης πειθαρχικής εξουσίας. Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής 

είναι, για παράδειγµα, αν η επιβολή µιας ποινής από τη οµοσπονδία δεν µπορεί πλέον 

να προσβληθεί, για οποιοδήποτε λόγο στο ΑΣΕΑ∆, παραµένει µια σωµατειακή ποινή 

                                                 
65 Κ. Σ. Ρέµελης, όπ. π. 
66 Κ. Σ. Ρέµελης, όπ. 
67 Α. Μαλάτος, Ο δικαστικός έλεγχος της πειθαρχικής εξουσίας στον αθλητισµό, ΝοΒ 1987, σελ. 1497 
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του αστικού δικαίου που κρίνεται από τα πολιτικά δικαστήρια68. Αντίθετα, αν 

προσβληθεί εµπρόθεσµα, αποτελεί µια διοικητική πράξη και η άσκηση πειθαρχικής 

εξουσίας, κάτω από τις ίδιες νοµικές και πραγµατικές συνθήκες, κρίνεται στα πλαίσια 

της διοικητικού δικαίου και της διοικητικής διαδικασίας69. 

Είναι αρκετά φανερή εποµένως η σύγχυση που επικρατεί στη απονοµή δικαιοσύνης 

στον αθλητικό τοµέα. Οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι διάσπαρτες σε 

πολυάριθµες και περίπλοκες ρυθµίσεις της αθλητικής νοµοθεσίας. Τέλος, η 

εντονότατη ανάµιξη του ιδιωτικού δικαίου στις ανωτέρω σχέσεις δηµιουργεί 

σοβαρότατες επιπτώσεις στο δικονοµικό πεδίο, αφού συγχωνεύονται θεσµοί του 

δηµοσίου και του ιδιωτικού δικαίου χωρίς συστηµατικά κριτήρια70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
68 Αντίθετη άποψη, ο Μ. Π. Σταθόπουλος, Ζητήµατα δικονοµικού και ουσιαστικού δικαίου από 

αθλητικές διαφορές, ΝοΒ 1986, σελ. 525. 
69 Α. Μαλάτος, όπ. π. 
70 Α. Μαλάτος, όπ. π. 
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7. Η συνταγµατική κατοχύρωση του αθλητισµού σε άλλες έννοµες  

τάξεις 

 
Η συγκριτική επισκόπηση των Συνταγµάτων των χωρών της Ε. Ε. δείχνει ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν αναφέρεται στο δικαίωµα του αθλητισµού. 

Μάλιστα, αναφορά δε γίνεται ούτε στο αντίστοιχο άρθρο για την ελεύθερη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας, όπως γίνεται στο ελληνικό ά. 5 παρ. 1 Σ. Ούτε στο άρθρο για 

την εκπαίδευση µνηµονεύεται η φυσική αγωγή, όπως στο ά. 16 παρ. 3 του ελληνικού 

Συντάγµατος. Τα µοναδικά κράτη µέλη της Ε. Ε., στων οποίων το Σύνταγµα γίνεται 

ειδική µνεία στο δικαίωµα του αθλητισµού, είναι, πέραν της Ελλάδας βέβαια, η 

Ισπανία και η Πορτογαλία. 

Στο ά. 43 του ισπανικού Συντάγµατος του 1978, το οποίο περιλαµβάνεται στο 

κεφάλαιο περί των βασικών αρχών κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής71, ορίζει: 

«Οι δηµόσιες εξουσίες στηρίζουν την υγιεινή, τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό. 

Επίσης προωθούν τη εύλογη χρήση του ελεύθερου χρόνου». Στο ά. 148 παρ. 1 εδ. 19 

του ισπανικού Συντάγµατος ορίζεται επιπλέον ότι η αρµοδιότητα για την προαγωγή 

και ανάπτυξη του αθλητισµού ανήκει στις αυτόνοµες περιφέρειες. 

Στην Πορτογαλία, το ά. 79 παρ. 1 του Συντάγµατος του 1979, όπως ισχύει µετά την 

τροποποίησή του από τους συνταγµατικούς νόµους 1/1982 και 1/1989, αναγνωρίζει 

τη συµµετοχή των πολιτών στη φυσική αγωγή και στον αθλητισµό ως ατοµικό 

δικαίωµα.72 Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναγνωρίζει ρητά την ευθύνη του κράτους για 

την ανάπτυξη, προαγωγή και διάδοση του αθλητισµού και της φυσική αγωγής, καθώς 

και για την πρόληψη και καταστολή της βίας που σχετίζεται µε τον αθλητισµό. 

Αξιοσηµείωτη είναι η σαφήνεια µε την οποία το άρθρο αυτό αναφέρεται στο 

δικαίωµα των πολιτών για φυσική αγωγή και αθλητισµό73, καθώς και στην 

υποχρέωση του κράτους για συνεργασία µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τα αθλητικά 

σωµατεία και λοιπούς αθλητικούς φορείς, µε σκοπό την ανάπτυξη του αθλητισµού 

και την πάταξη της βίας στα γήπεδα και στις αθλητικές εκδηλώσεις.   

                                                 
71 «De los principios rectores de la politica social y economica». 
72 Α. Μαλάτος, όπ. π.  
73 «direito a cultura fisica e ao desporto». 



 26

8. Αρνητικά φαινόµενα στην αθλητική δραστηριότητα-Doping 

 
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο αθλητισµός έχει µετατραπεί σε θέαµα και η 

παρακολούθησή του ελκύει το ενδιαφέρον εκατοµµυρίων θεατών από όλο τον κόσµο. 

Το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού στρέφεται βέβαια κυρίως στους αγώνες και τα 

πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου και µπάσκετ, αλλά και σε σηµαντικές διοργανώσεις 

άλλων αθληµάτων, και, προφανώς στους Ολυµπιακούς Αγώνες. Το γεγονός αυτό 

αποφέρει τεράστια κέρδη στις αθλητικές ενώσεις αλλά και στους ίδιους τους αθλητές, 

όχι µόνο από τα εισιτήρια που αγοράζει το κοινό, αλλά και από τους σπόνσορες οι 

οποίοι πληρώνουν αδρά για να διαφηµιστούν από την οµάδα ή από τον αθλητή. 

Είναι ωστόσο γεγονός ότι οι διαφηµιζόµενοι προτιµούν τους περισσότερο γνωστούς 

στο ευρύ κοινό αθλητές, µε αποτέλεσµα, οι τελευταίοι, για να αυξήσουν τη φήµη, και 

ως εκ τούτου το χρήµα, επιδιώκουν όλο και µεγαλύτερες επιδόσεις. Πολλάκις δε, οι 

επιδόσεις που αναζητούν είναι πάνω από τα ανθρωπίνως δυνατά όρια, πράγµα που 

τους οδηγεί στη χρήση ουσιών που βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Το 

πρόβληµα του λεγόµενου doping έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια 

και οι απαγορευµένες ουσίες χορηγούνται στους αθλητές ακόµα και από τους 

προπονητές ή τα σωµατεία τους.  

Η κατάσταση οδηγεί σε φαύλο κύκλο και οι επιπτώσεις για τον αθλητισµό εν γένει 

είναι τεράστιες. Πρώτον, η υγεία των αθλητών αυτών βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο, 

καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της χορήγησης 

ουσιών αυτού του είδους, κάποιοι µάλιστα και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των 

αγώνων. Το δεύτερο που πλήττεται όµως, πέραν των ίδιων των αθλητών, είναι το 

πνεύµα του αθλητισµού, που σχεδόν έχει απολεστεί στην προσπάθεια των εταιριών 

να διαφηµιστούν, των σωµατείων να κερδίσουν χρήµατα, και των αθλητών να 

µείνουν στην αιωνιότητα για τις επιδόσεις τους.  

Η διεθνής κοινότητα, µε την κινητοποίηση διεθνών οργανισµών και αθλητικών 

φορέων, έχει κινητοποιηθεί για την καταστολή του φαινοµένου του doping. Η 

ελληνική νοµοθεσία έχει επίσης δραστηριοποιηθεί για την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου, ποινικοποιώντας τη χορήγηση και τη χρήση ουσιών doping. Μάλιστα 

τιµωρείται αυστηρότερα η χορήγηση παρά η χρήση74. Επίσης προβλέπεται 

αποκλεισµός του αθλητή για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή και ισόβια, και η απώλεια 

                                                 
74 Πρβλ. ά. 128 Αθλητικού Κώδικα. 
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της φίλαθλου ιδιότητας. Την ποινή του αποκλεισµού φαίνεται να προτιµούν και οι 

διεθνείς αθλητικοί φορείς, συµπεριλαµβανοµένης και της ∆ΟΕ. Ο αποκλεισµός 

συνοδεύεται σαφώς όµως και από την τεράστια ηθική τιµωρία του αθλητή, ο οποίος 

βλέπει αν καταστρέφεται η όποια δόξα του, κάτω από το βάρος του στίγµατος της 

χρήσης ουσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 28

Συµπέρασµα 
 

Η συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος στον αθλητισµό οδηγεί σε πιο 

αποτελεσµατική προστασία θεσµού του αθλητισµού. Τα αρνητικά φαινόµενα που 

παρατηρούνται όµως στο σύνολο της αθλητικής δραστηριότητας δε θα έπρεπε να 

αντιµετωπίζονται µε περιστολή θεµελιωδών ελευθεριών, αλλά µε πιο 

αποτελεσµατικές διατάξεις της αθλητικής νοµοθεσίας, που θα δράσουν στην καρδιά 

των προβληµάτων. Τα αθλητικά ήθη χρειάζονται µια νέα πνοή και όχι 

αποσπασµατικά µέτρα και παρεµβάσεις σε συνταγµατικά προστατευόµενα έννοµα 

αγαθά. Και µόνο το αθλητικό δίκαιο, στο σύνολό του, µπορεί να αναβιώσει το 

πνεύµα των αρχαίων αγωνισµάτων. 
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Περίληψη 

 
Το δικαίωµα του αθλητισµού κατοχυρώνεται στο ελληνικό Σύνταγµα στο ά. 16 παρ. 

9 αλλά και στο άρθρο 5 παρ. 1 για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Αντίστοιχη συνταγµατική κατοχύρωση απαντάται µόνο στην Ισπανία και στην 

Πορτογαλία, ενώ στην κοινοτική έννοµη τάξη, ο αθλητισµός υπάγεται στο ά. 39 

ΣυνθΕΚ. Η συνταγµατική προστασία του αθλητισµού οδηγεί, ωστόσο, ενίοτε σε 

περιορισµούς άλλων θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως η ελευθερία της έκφρασης και 

της πληροφόρησης, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και, συχνότερα, η προσωπική 

και οικονοµική ελευθερία του ατόµου, συγκρούσεις που προκύπτουν βέβαια κυρίως 

στον επαγγελµατικό αθλητισµό. Οι περιορισµοί αυτοί πρέπει να εξετάζονται µε 

προσοχή, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις για τον περιορισµό συνταγµατικών 

δικαιωµάτων, ώστε να µη θίγεται ο πυρήνας τους. Ζητήµατα ανακύπτουν και ως προς 

τη νοµική φύση των πειθαρχικών αθλητικών διαφορών και την απονοµή δικαιοσύνης 

στο πεδίο της αθλητικής δραστηριότητας γενικότερα.  

 
 
Summary 
 

The right to sports is established by the Greek Constitution on the article 16 paragraph 

9, and also on the article 5 par.1, concerning the freedom to personal development. A 

similar constitutional recognition of the right to sports is found both in the Spanish 

and the Portuguese Constitution, whereas, in the European Community Law, sports 

are one othe activities protected by the art. 39 of the Convention for the European 

Community. The constitutional recognition of the right to sports can lead, however, at 

times, to the restriction of other fundamental liberties, such as the freedom of speech 

and access to information, the right to assembly and, more often than not, the personal 

and economic freedom of the individual. These restrictions should be examined 

thoroughly, according to the prerequisites about the restriction of constitutional 

liberties, so that the nucleus of the rights stay intact. Issues arise, in addition, 

concerning the legal nature of disciplinary sports’ disagreements and the distribution 

of justice in the sports’ sector in general. 
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