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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο αθλητισµός, ως ατοµική και συλλογική δραστηριότητα, πάντοτε ασκούσε 

και συνεχίζει να ασκεί ιδιαίτερα σηµαντική επίδραση. Η φυσική διάθεση του 
ανθρώπου να δοκιµάσει τις δυνάµεις του και να ξεπεράσει τον διπλανό του από 
την αρχαιότητα έως και τις µέρες µας στάθηκε το αρχικό κίνητρο για την 
δηµιουργία της αγωνιστικής τάσης όλων των ανθρώπων. Κατ΄ επέκταση, 
αποτέλεσε το έναυσµα για την εµφάνιση του Αθλητισµού και συνεπώς των 
Ολυµπιακών Αγώνων, κατά την διάρκεια των οποίων το αθλητικό ιδεώδες 
βρίσκει την τέλεια εφαρµογή του. Το αγωνιστικό πνεύµα, το οποίο στάθηκε 
παράγοντας αποφασιστικός στην ανάπτυξη της ελληνικής, και όχι µόνο, 
ιστορίας, κατέκτησε το πνευµατικό και θρησκευτικό βάθος, που το καταξίωνε, 
και υψώθηκε σε ΄΄σφαίρες΄΄ του ιδίου ύψους, αν όχι σε υψηλότερες, µε την 
απλή παιδεία απ΄ όπου ξεκίνησε. 

Η σηµαντική κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη του αθλητισµού στους 
νεότερους χρόνους, καθώς και οι διεθνείς διαστάσεις που έχει προσλάβει το 
παγκόσµιο αθλητικό κίνηµα, καθιστούν τον χώρο του αθλητισµού ένα χώρο 
βιοτικών σχέσεων, η ρύθµιση των οποίων δεν αφήνει πλέον αδιάφορο το θετό 
δίκαιο. Στις µέρες µας, ο Αθλητισµός, ένας παγκόσµια γνωστός θεσµός, µε την 
ποικιλία των µορφών του αποτελεί πλέον απαραίτητο στοιχείο µιας χώρας, το 
οποίο καθρεφτίζει την πολιτισµική και πολιτιστική ανάπτυξή της. Οι 
Ολυµπιακοί Αγώνες αντιπροσωπεύουν την παιδαγωγική ιδέα της ΄΄ελεύθερης 
άθλησης΄΄, καθώς αποτελούν ένα γεγονός υψίστης ηθικής και πνευµατικής 
σπουδαιότητας µε την σύµµετρη και ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των πτυχών 
της ζωής του ανθρώπου. Ο αναθεωρητικός νοµοθέτης του 1975, 
διαµορφώνοντας το νέο Σύνταγµα και αποδεχόµενος την θετικότατη κοινωνική 
επιρροή του αθλητισµού, τον ανήγαγε σε ζήτηµα συνταγµατικής περιωπής, τον 
έθεσε υπό κρατική προστασία και όρισε την επιχορήγηση των υποκειµένων του 
ως κρατική εποπτεία (άρθρο 16§ 9 Συντάγµατος).  

 

1.1  Ο Αθλητισµός 
1.1.1 Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Παρά το γεγονός, ότι σε πολλούς νόµους1 έχει χρησιµοποιηθεί η έννοια 
΄΄αθλητισµός΄΄, εν τούτοις η νοµική επιστήµη ουδέποτε την προσδιόρισε µε 
νοµικούς όρους. Αντίθετα, δέχεται την έννοια αυτή ως γνωστή, σύµφωνα µε 
τους ορισµούς που δίνονται σε αυτήν από την αθλητική επιστήµη. Η στάση 
αυτή του νοµοθέτη και της νοµικής επιστήµης δικαιολογείται από το γεγονός, 
ότι η αθλητική δραστηριότητα εκδηλώνεται µε διάφορους τρόπους και 
εποµένως µια περιοριστική απαρίθµηση των χαρακτηριστικών της θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε µη ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του αθλητικού 
φαινοµένου από την έννοµη τάξη. 

Επειδή, όµως, ιδιαίτερα σήµερα ο αθλητισµός ενδιαφέρει την έννοµη τάξη 
είναι χρήσιµο για την νοµική επιστήµη, αν όχι να υιοθετήσει έναν ορισµό, 

                                                 
1 Ν. 75/1975, 879/1979, 1958/1991, 2725/1999 κλπ. 
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τουλάχιστον να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της αθλητικής 
δραστηριότητας. Κατά τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η οριοθέτηση του 
βιοτικού χώρου και της κοινωνικής δραστηριότητας επί των οποίων θα βρουν 
εφαρµογή οι νοµικές διατάξεις, που ρυθµίζουν την εν γένει αθλητική 
δραστηριότητα. Ο προσδιορισµός των βασικών χαρακτηριστικών του 
αθλητισµού ανήκει στην αθλητική επιστήµη ή ακόµα στην κοινωνιολογία. 

Η αθλητική επιστήµη δίνει τον παρακάτω ορισµό: ΄΄Αθλητισµός είναι µία 
αυτοτελής, αυτόνοµη και αυθύπαρκτη κινητική δραστηριότητα, ιστορικά 
διαµορφωµένη, στα πλαίσια της οποίας ο άνθρωπος, συστηµατικά και 
οργανωµένα, αξιοποιεί οριακά καθορισµένα συστήµατα φυσικών ασκήσεων µε 
σκοπό τη µεγιστοποίηση των µορφολειτουργικών και ψυχικών του 
δυνατοτήτων, συγκεκριµενοποιηµένων µέσα από επίδοση, που σηµειώνεται 
στα πλαίσια άµεσου ή έµµεσου ανταγωνισµού του µε αντιπάλους΄΄2. 

Κατά γενική θεώρηση του όρου ΄΄Αθλητισµός΄΄ και πέρα από τον 
παραπάνω ορισµό θα λέγαµε, ότι είναι το σύνολο των σωµατικών ασκήσεων 
και προσπαθειών του ενασχολούµενου µε αυτόν, που έχει στόχο αφενός την 
βελτίωση της φυσικής κατάστασής του, αφετέρου την καλλιέργεια του 
πνεύµατος και της ψυχής, δηλαδή της ψυχοπνευµατικής του κατάστασης. 
Προέρχεται από το αρχαίο ΄΄άθλος΄΄, που σηµαίνει έργο κουραστικό και 
διακρίνεται στον κλασσικό αθλητισµό, στα αγωνίσµατα δηλαδή του στίβου, 
και στον αθλητισµό των σπορ, που αναφέρεται στο ποδόσφαιρο, την 
κολύµβηση, ιππασία και άλλα. 

1.1.2 Οι διάφορες όψεις του αθλητισµού 
1.1.3 Πολύπλευρη σηµασία 

 
Με το αγωνιστικό πνεύµα και τους διάφορους αθλητικούς αγώνες, που 

έλαβαν και συνεχίζουν να λαµβάνουν χώρα, κατανοήθηκε η πολύπλευρη 
σηµασία και η σπουδαιότητα του Αθλητισµού. Το περιεχόµενο της φράσης 
΄΄νους υγιής εν σώµατι υγιεί΄΄ παραµένει πάντοτε επίκαιρο και διαχρονικό. Το 
βαθύτερο νόηµά του είναι, ότι ο άνθρωπος δεν αποτελεί µόνο µια βιοχηµική 
µονάδα, αλλά και µία ηθικοπνευµατική οντότητα. Με τον Αθλητισµό µπορεί το 
άτοµο να πετύχει την ισόρροπη ανάπτυξη ανάµεσα στο πνεύµα και στο σώµα. 

Ειδικότερα, από την αρχαία εποχή µέχρι σήµερα συνειδητοποιήθηκε αρχικά 
η βιολογική σηµασία του Αθλητισµού µε την ανάπτυξη των σωµατικών 
δυνάµεων του ανθρώπου και την προαγωγή της σωµατικής του ευεξίας. 
Εξάλλου, ένας από τους στόχους του Αθλητισµού είναι η βελτίωση της 
φυσικής κατάστασης.  

Κατά δεύτερο λόγο, έγινε κατανοητό, πως ο Αθλητισµός καλλιεργεί την 
αντίληψη του ανθρώπου και τις άλλες πνευµατικές του δυνάµεις και 
αναπτύσσει σύµµετρα ταυτόχρονα το σώµα και την ψυχή. Ικανοποιεί εποµένως 
την συνολική τριπλή υπόσταση του ανθρώπου µε την προβολή της άµιλλας, 
του ευγενούς συναγωνισµού και τη διαµόρφωση του συναισθήµατος της 
συνεργασίας, της οµαδικότητας, της συνειδητοποίησης της προσωπικότητας. 

                                                 
2 Χατζηχαριστός ∆., Σύγχρονο Σύστηµα  Φυσικής Αγωγής , Αθήνα 1990, σελ. 28 επ., Μαλάτος 
Α., Η επιστηµονολογική προσέγγιση του Αθλητικού ∆ικαίου, Αθήνα-Κοµοτηνή 2000, σελ. 22 
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Παράλληλα µε τα παραπάνω, το αθλητικό ιδεώδες αποτελεί σπουδαίο 
παράγοντα και σε κοινωνικό, αλλά και σε διακρατικό επίπεδο. Συµβάλλει στην 
άρση των διαφορών και των προκαταλήψεων µεταξύ των λαών, και κατά 
συνέπεια στην συναδέλφωσή τους, και ΄΄επιβάλλει΄΄ την παγκόσµια ειρήνη µε 
την καλλιέργεια του πνεύµατος της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας, της 
συνεργασίας και την προβολή πανανθρώπινων ηθικών αρχών, ιδανικών και 
αξιών, µε βάση τα οποία οφείλουν οι διάφοροι λαοί να ζουν και να συµβιούν 
αρµονικά. 

∆εν είναι δύσκολο να κατανοήσουµε, πως η αθλητική ιδέα, τουλάχιστον 
όπως προβάλλει µέσα από τους Ολυµπιακούς Αγώνες, προϋποθέτει την 
καταξίωση του ανθρώπου, την πίστη στην ελευθερία του και την αξία της, την 
συνείδηση της ευθύνης του απέναντι στον κόσµο. Επέρχεται έτσι αυτόµατα η 
παραδοχή της ισότιµης και δηµοκρατικής συµµετοχής στα κοινά. Το επίπεδο 
του Αθλητισµού, εποµένως, µιας χώρας αποτελεί και δείκτη του πολιτισµού 
της. 

1.1.4 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός 
 

1.2 Σύντοµη ιστορική αναδροµή 
 

Ιστορικά ο Αθλητισµός εµφανίστηκε ήδη από τα Οµηρικά χρόνια. Το 
κάψιµο του νεκρού του Πατρόκλου ακολούθησαν αγώνες: ΄΄τα άθλα επί 
Πατρόκλω΄΄. Στην Οδύσσεια έχουµε αγώνες στο νησί των Φαιάκων προς τιµήν 
του Οδυσσέα. Για τους ιστορικούς χρόνους αρκεί η αναφορά των εξής: 
Ολύµπια, Ίσθµια, Πύθια, Νέµεα. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες, που γίνονταν στην 
Ολυµπία της Ήλιδας, διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 776 π. Χ. Ο Μ. 
Θεοδόσιος τους κατήργησε το 393 π. Χ. Ο Γάλλος Pierre de Coubertin 
εµπνεύστηκε την αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων από τον ∆ιεθνισµό και 
την ∆ηµοκρατία, οι οποίοι και πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα, στις 5 
Απριλίου 1986 και πραγµατοποιούνται και πάλι το 2004. 

Οι αρχαίοι πίστευαν, ότι η σωµατική υγεία αποτελεί τη βάση της ψυχικής 
υγείας και πως ο τέλειος πολίτης, ο ΄΄καλός καγαθός΄΄ κατά την αρχαία 
έκφραση, στάθηκε για αυτούς η ιδανική ανθρώπινη παρουσία. Απέφευγαν την 
καθιστική ζωή, γιατί την θεωρούσαν αιτία πολλών κακών. Ο Ξενοφώντας στον 
΄΄Οικονοµικό΄΄ του γράφει πως ο Σωκράτης δίδαξε το εξής: ΄΄Των δε σωµάτων 
θηλυνοµένων και αι ψυχαί πολύ αρρωστότεραι γίγνονται΄΄. 

1.3  Ολυµπιακή Ιδέα - Ολυµπισµός - Ολυµπιακοί αγώνες 
 

Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνονται στην έννοια της Ολυµπιακής Ιδέας, 
µέσω της οποίας λαµβάνει µορφή το πνεύµα των Ολυµπιακών Αγώνων3. Η 

                                                 
3 ΄΄Ο Ολυµπισµός ως έννοια γενική και αφηρηµένη, ως φιλοσοφία, που τείνει να συγκεντρώσει 
σαν σε φωτεινή δέσµη τις αρχές που συντελούν στην τελειοποίηση του ανθρώπου, αποβλέπει 
στην καθολική διαπαιδαγώγηση του ατόµου, ώστε αναπτύσσοντας αρµονικά τις πνευµατικές, 
σωµατικές και ηθικές του δυνάµεις να αγγίξει το ιδανικό της καλοκαγαθίας των αρχαίων 
Ελλήνων΄΄, απόσπασµα από την ΄΄Ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων΄΄, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε  
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ανθρώπινη οντότητα καταξιώνεται από τις διαχρονικές αξίες, που 
προβάλλονται. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του Αθλητισµού δηλώνεται 
πανηγυρικά µέσω των αθλητικών συναντήσεων. Για αυτούς ακριβώς τους 
λόγους, η ενσάρκωση του Ολυµπιακού ιδεώδους και της Ολυµπιακής Ιδέας 
οφείλει να µην στηρίζεται σε κανενός είδους οικονοµικά κίνητρα ή άλλες 
σκοπιµότητες και να µην εµφιλοχωρεί στον αθλητικό χώρο το κερδοσκοπικό 
στοιχείο. 

Η αθλητική έννοµη τάξη σχηµατίστηκε στον αιώνα µας µε την ίδρυση της 
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆.Ο.Ε). Αθλητικές δραστηριότητες για 
λόγους ψυχαγωγίας, υγείας κλπ είχαν µέχρι τότε χαρακτήρα κοινωνικής 
δραστηριότητας, κυρίως στην τάξη των ευγενών. Με την αναβίωση των 
Ολυµπιακών Αγώνων η αθλητική δραστηριότητα αποκτά µαζικότητα και 
συγκεκριµένη οργανωτική δοµή µε διεθνείς διαστάσεις.  

2 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1  Αθλητικό ∆ίκαιο ως ιδιαίτερος κλάδος δικαίου 
 

1.  Το Αθλητικό ∆ίκαιο αρχίζει και εξελίσσεται κυρίως τα τελευταία χρόνια ως 
νέος και ιδιαίτερος κλάδος δικαίου, καθώς η νοµική επιστήµη ασχολείται 
όλο και περισσότερο µε τον αθλητισµό έχοντας την τάση να αναγάγει το 
ζήτηµα ΄΄Αθλητισµός και Σύνταγµα΄΄ σε θέµα σοβαρού νοµικού 
προβληµατισµού.  Αποτελεί εκείνο το είδος του δικαίου, το οποίο 
προσδιορίζει το πλαίσιο των νοµικών σχέσεων, που αναπτύσσονται στον 
αθλητικό χώρο, καθώς και σε όλα εκείνα τα ζητήµατα, που ανακύπτουν από 
τις αθλητικές δραστηριότητες και στις οποίες προσδίδονται ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Η ιδιαιτερότητά τους εκλαµβάνεται από κοινωνική και 
παιδαγωγική σκοπιά (π.χ. έντιµο παιχνίδι, άµιλλα, ευγενής συναγωνισµός, 
κουλτούρα). Οι σχέσεις στον Αθλητισµό δεν δύναται να αντιµετωπιστούν 
ως στοιχεία ξένα και άγνωστα προς το νοµικό πλαίσιο, που σχετίζεται άµεσα 
και καθορίζεται από το Αθλητικό ∆ίκαιο. 

 Το Αθλητικό ∆ίκαιο, ως ένας νέος και αυτοτελής κλάδος του δικαίου, 
αλλά και της νοµικής επιστήµης, µπορεί να διακριθεί σε αθλητικό δίκαιο 
‘stricto sensu’  και σε αθλητικό δίκαιο υπό ευρεία έννοια ή άλλως ΄΄∆ίκαιο και 
Αθλητισµός΄΄ ή το αντίστροφο. Υπό στενή έννοια, το Αθλητικό ∆ίκαιο 
καλύπτει όλο το πεδίο των αθλητικών δραστηριοτήτων. Κηδεµονεύει τον 
κόσµο των αθληµάτων, τις αθλητικές διαδικασίες και τις σχέσεις, που 
δηµιουργούνται µέσα από τα αθλητικά γεγονότα. Υπό ευρεία έννοια, 
καθορίζονται τα ζητήµατα, που ανακύπτουν κάθε φορά, όπως επίσης και τα 
ίδια τα πρόσωπα, που λαµβάνουν µέρος στις αθλητικές διαδικασίες και 
υπάγονται στις ρυθµίσεις του. Αποτελείται από ετερόνοµους κανόνες κρατικής 
προέλευσης και από το σύνολο των αυτόνοµα θεσπισµένων κανόνων των 
αθλητικών οργανώσεων στο πλαίσιο της αναγνωριζόµενης από το θετό δίκαιο 
ιδιωτικής αυτονοµίας τους4.  
                                                 
4 Μαλάτος Α., Η Επιστηµολογική Προσέγγιση του Αθλητικού ∆ικαίου, Εκδ. Α. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα – Κοµοτηνή 2000, σ. 105. 
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Το Αθλητικό ∆ίκαιο στοχεύει στο να διευθετήσει οποιαδήποτε προβλήµατα 
παρουσιάζονται εν όψει των αθλητικών γεγονότων και να προτείνει 
συγκεκριµένους και επιστηµονικά αποδεδειγµένους τρόπους λύσεως των 
εκάστοτε προβληµάτων, ώστε να επικρατήσει η νοµιµότητα. Μόνο µε αυτό το 
τρόπο θα καταφέρει ο Αθλητισµός να παίξει τον σπουδαίο ρόλο του στην 
ανθρωπότητα. 

2.1.1 ∆ίκαιο και Αθλητισµός (αθλητική νοµοθεσία) 
 

Η αθλητική ΄΄νοµοθεσία΄΄ είναι διαρθρωµένη σε ένα σύστηµα κανόνων, 
θεµέλιο του οποίου αποτελούν οι αρχές της αθλητικής χρηστότητας, της 
ευγενούς άµιλλας και του ΄΄fair play΄΄. Οι παραπάνω αρχές αποκτούν αξία 
νοµική και υπόσταση, καθώς σε ενδεχόµενες παραβάσεις αυτών επιβάλλονται 
σκληρές, αλλά αποτελεσµατικές ποινές, ακατάληπτες ίσως για την ΄΄λογική΄΄ 
της κρατικής έννοµης τάξης5.  

Η αθλητική νοµοθεσία θα µπορούσε να τριχοτοµηθεί, δηλαδή ένας τοµέας 
ρυθµίζεται αποκλειστικά από την κρατική νοµοθεσία, ένας άλλος από την 
αθλητική, ενώ σε κάποια σηµεία αυτοί οι τοµείς δύνανται να συντρέχουν και 
να συγκλίνουν οι ρυθµίσεις. Παράδειγµα της πρώτης κατηγορίας αποτελεί η 
επιβολή φόρων στους αθλητές και στα αθλητικά σωµατεία, ενώ της δεύτερης οι 
αθλητικοί κανόνες για τις βαθµολογίες και τα ρεκόρ των αθλητών. Περιπτώσεις 
που οι δύο νοµοθεσίες συγκλίνουν είναι οι πειθαρχικές ποινές, οι αρµοδιότητες 
των διοικητικών οργάνων ή ακόµα και η λειτουργία των αθλητικών νοµικών 
προσώπων κ.α6. 

Οι αθλητικές, εποµένως, δραστηριότητες µε τις πραγµατικά τεράστιες 
διαστάσεις, που τις διακρίνουν, δεν δύνανται να αντιµετωπίζονται σαν 
δραστηριότητες έξω και πέρα από το δίκαιο. Ο αθλητισµός, µολονότι αποτελεί 
έναν ξεχωριστό βιοτικό χώρο, υφίσταται εντός των πλαισίων της κρατικής 
έννοµης τάξης, η οποία δεν δέχεται παραβιάσεις των συνταγµατικών κανόνων, 
αρχών και δικαιωµάτων. 

2.1.1.1 Συνταγµατική κατοχύρωση 
 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση του ν. 
2725/1999 περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελµατικού Αθλητισµού, ΄΄ο 
αναθεωρητικός νοµοθέτης του Συντάγµατος του 1975, διαµορφώνοντας το νέο 
Σύνταγµα και αποδεχόµενος τη θετικότατη κοινωνική επίδραση του 
Αθλητισµού, τον ανήγαγε σε ζήτηµα συνταγµατικής περιωπής, τον έθεσε υπό 
την κρατική προστασία και όρισε την επιχορήγηση των υποκειµένων του ως 
κρατική υποχρέωση΄΄. Ο αθλητισµός αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα για όλους, 
όπως ορίζει και ο διεθνής Καταστατικός Χάρτης του Αθλητισµού της 
UNESCO, τον οποίο έχουν υποχρέωση να ακολουθούν οι κυβερνήσεις7. 
                                                 
5 Μαλάτος Α., οπ. παρ., σελ. 89-90 
6 Μαλάτος Α., οπ. παρ., σελ. 89-90 
7΄΄Η ελεύθερη συµµετοχή στον αθλητισµό για πλήρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, για δηµιουργία φυσικών, πνευµατικών και ηθικών δυνάµεων 
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Το Σύνταγµα αποτελεί τον καθολικό ρυθµιστή της έννοµης τάξης και οι 
κανόνες του είναι τυπικά ανώτεροι από εκείνους του κοινού δικαίου8. Από 
αυτή την ιεραρχία των κανόνων του ∆ικαίου προκύπτει, ότι οι συνταγµατικοί 
κανόνες υπερτερούν, χωρίς διάκριση, όλων των κανόνων του κοινού δικαίου , 
εποµένως και του ιδιωτικού, και εφαρµόζονται σε µερικότερες βιοτικές 
σχέσεις. Εξάλλου, το Σύνταγµα ως σύνολο, όλες δηλαδή οι διατάξεις του, 
αποτελούν γενική οριοθέτηση στην άσκηση οποιουδήποτε συνταγµατικού 
δικαιώµατος. Οι ίδιες οι συνταγµατικές διατάξεις θέτουν ένα ευρύτερο πλαίσιο, 
ένα όριο µέσα στο οποίο πρέπει να ασκούνται τα συνταγµατικά δικαιώµατα. 

Ακριβώς, επειδή ο Αθλητικός χώρος είναι ένας ιδιαίτερος βιοτικός 
χώρος, µέσα στον οποίο διαβιούν πολλά διαφορετικά πρόσωπα (αθλητές, 
προπονητές κλπ) και λαµβάνουν χώρα ποικίλες έννοµες σχέσεις ήταν 
επιτακτική η ανάγκη να καθοριστεί ένα γενικότερο νοµικό πλαίσιο προστασίας. 

Το Σύνταγµά µας, εποµένως, αποτελεί ουσιαστικά την βάση του 
αθλητικού δικαίου, καθώς άµεσα και ρητά περιλαµβάνει στο άρθρο 16 § 9 την 
παρακάτω διάταξη, η οποία αποτελεί την µέγιστη κατοχύρωση και προστασία 
του Αθλητισµού, των αθλητικών σωµατείων και των ενώσεων τους: ΄΄Ο 
Αθλητισµός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους. 
Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις αθλητικών σωµατείων κάθε 
είδους, όπως νόµος ορίζει. Νόµος επίσης ορίζει την διάθεση των ενισχύσεων, 
που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούµενες ενώσεις σύµφωνα µε τον 
προορισµό τους΄΄. Η διάταξη αυτή διατηρήθηκε και µε την αναθεώρηση του 
1986, αλλά και µε την πιο πρόσφατη του Απριλίου του 2001. 

Το άρθρο 16 § 9 Συντ. εγκαθιδρύει ένα κοινωνικό και ταυτόχρονα ένα 
ατοµικό δικαίωµα στον αθλητισµό9. Η ΄΄προστασία΄΄ του αθλητισµού µέσω του 
παραπάνω άρθρου δύναται να ερµηνευτεί ως δικαίωµα του ατόµου για 
ελεύθερη πρόσβαση και ελεύθερη άσκηση της αθλητικής του δραστηριότητας, 
ενώ η προστασία της οργάνωσης και της διοίκησης του αθλητισµού αναφέρεται 
στο δικαίωµα των αθλητικών οργανώσεων, ως νοµικών προσώπων, αλλά και 
των φυσικών προσώπων, που µετέχουν στην αθλητική δραστηριότητα ως 
διοικητικοί παράγοντες του αθλητισµού για ελεύθερη δράση στη διαµόρφωση 
του θεσµικού, τεχνικού, κανονιστικού, διοικητικού και οργανωτικού πλαισίου 
άσκησης του αθλήµατος τους10.  

                                                                                                                                  
και οι ευκαιρίες, σύµφωνα µε την παράδοση της χώρας στον αθλητισµό θα 
πρέπει να τελούν υπό την εγγύηση του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά και 
άλλων όψεων της κοινωνικής ζωή, επειδή ακριβώς το αθλητικό τοπίο εµφανίζει 
ουσιώδεις συνθήκες για την επιτυχή άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων΄΄, 
Ibid, Χάρτης UNESCO, προοίµιο, σελ. 159 επ. 
8 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος Ι, Θ’ έκδοση, Αθήνα 2001, 
σελ. 101 επ. 
9 Λοβέρδος Α., Η προστασία του Αθλητισµού ως ατοµικό και κοινωνικό δικαίωµα, εις: 
Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου αθλητικού δικαίου, Αθήνα 1993, σελ. 172. Βενιζέλος Ε., 
Αθλητισµός και κράτος δικαίου – Τα όρια της νοµικής απορύθµισης και η επιστροφή εις το 
Σύνταγµα, εις Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου αθλητικού δικαίου, Αθήνα 1993, σελ. 125   
10 Μαλάτος Α., οπ. παρ., σελ. 119  
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2.1.1.2  Νοµοθετική κατοχύρωση 
 

Η διάταξη του άρθρου 16 § 9 περιέχει επιφύλαξη νόµου (΄΄όπως νόµος 
ορίζει΄΄) παρέχοντας στον κοινό νοµοθέτη να θεσπίσει ειδικότερες διατάξεις 
για την προστασία του Αθλητισµού και των υπόλοιπων σχετικών µε αυτόν 
ζητηµάτων. Το 1975 ψηφίστηκε ο ν. 75/1975 ΄΄Περί οργανώσεως του 
εξωσχολικού αθλητισµού και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων΄΄, ο οποίος και 
έθεσε τις βάσεις για την εξέλιξη του αθλητικού δικαίου. Το νοµοθετικό τοπίο 
άλλαξε µε το ν. 879/1979 ΄΄Περί ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών΄΄, µε 
τον οποίο καθιερώθηκε επίσηµα το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο, οργανώθηκε 
επιχειρηµατικά και διακρίθηκε από τις καθαρά ερασιτεχνικές αθλητικές 
δραστηριότητες. Ο ν. 879/79 καταργήθηκε µε τον ν. 1958/9111 ΄΄Τµήµατα 
Αµειβοµένων Αθλητών-Αθλητικές ΑΕ…΄΄, ο οποίος επέκτεινε τον 
επαγγελµατισµό και σε άλλα αθλήµατα εκτός του ποδοσφαίρου, όπως στην 
καλαθοσφαίριση. Ακολούθησαν ο ν. 1070/80 ΄΄Περί λήψεως µέτρων 
ανάπτυξης αθλητισµού..΄΄, ο ν. 1646/86 ΄΄Μέτρα πρόληψης και καταστολής της 
βίας στους αθλητικούς χώρους΄΄ και ο ν. 1889/90 ΄΄Περί ρυθµίσεως επειγόντων 
θεµάτων ποδοσφαίρου12΄΄. Με το ν. 2433/94 προσαρµόστηκε εκ νέου η 
ελληνική νοµοθεσία στα διεθνή πρότυπα αναφορικά µε το ποδόσφαιρο κυρίως. 

Ο ν. 2725/1999 περί ΄΄Ερασιτεχνικού και Επαγγελµατικού Αθλητισµού και 
άλλων διατάξεων΄΄ ΄΄µεταρρυθµίζει συνολικά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, 
που αφορά τον Αθλητισµό, αντικαθιστά και καταργεί τον ισχύοντα ν. 75/75, ο 
οποίος ναι µεν υπήρξε νοµοθέτηµα ορθό και άρτιο για την εποχή του, αλλά προ 
πολλού ξεπερασµένο, αφού δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της σύγχρονης 
αθλητικής πραγµατικότητας΄΄. 

Με το ν. 2725/1999 εγκαθιδρύονται φορείς και διαδικασίες αθλητικού 
σχεδιασµού13,14και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (αρ. 29 επ.). 
Κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια των αθλητικών φορέων και 
προβλέπονται κανόνες λειτουργίας για την κατοχύρωση της διαφάνειας και της 
ισονοµίας σε επίπεδο ενώσεων (αρ. 10 επ.), σωµατείων (αρ. 1 επ.), 
οµοσπονδιών (αρ. 19 επ.) και επαγγελµατικών ενώσεων. Ρυθµίζεται, τέλος, η 
διαιτησία µε τρόπο ενιαίο, που επιτρέπει πάντως τον σεβασµό των ανά άθληµα 
ιδιαιτεροτήτων.  

Ο ν. 2725/1999 περιλαµβάνει τέσσερα σπουδαία τµήµατα εκ των οποίων τα 
δύο πρώτα αφορούν κυρίως τον ερασιτεχνικό και έπειτα τον επαγγελµατικό 
αθλητισµό, όπως προκύπτει και από την ονοµασία του, κάνοντας σαφή και 
πλήρη διαχωρισµό ανάµεσά τους, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ένα 
ενδιάµεσο στάδιο αθλητικής δραστηριότητας, για εκείνα τα αθλήµατα που 
αισθάνονται έτοιµα να εγκαταλείψουν τον ερασιτεχνισµό. Στο πρώτο τµήµα 
περιλαµβάνονται διατάξεις για τα αθλητικά σωµατεία, τις αθλητικές ενώσεις 

                                                 
11 ΦΕΚ 122/Α/1991 
12 ΦΕΚ 93/Α/1990 
13 Εν όψει ειδικότερα της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004 και το 
σηµαντικό ρόλο που εκ των πραγµάτων θα διαδραµατίσει η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, 
όπως µετονοµάστηκε από το ν. 2725/99. 
14 Επίσης, ΕΟΕ αρ. 37, ΕΚΑΕΤ αρ. 38, ΟΜΑ αρ. 39, ΕΣΑΠΕ αρ. 97 επ. κ.λ.π. 
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και οµοσπονδίες, για τους προπονητές (αρ. 31 επ.), τους αθλητές15 και τους 
ειδικούς αθλητικούς φορείς, για την διαιτησία και την διαχείριση των πόρων 
για σκοπούς αθλητικούς (αρ. 49 επ.). Στις διατάξεις για ΄΄επαγγελµατικό 
αθλητισµό΄΄ περιλαµβάνονται οι αµειβόµενοι αθλητές, οι αθλητικές ΑΕ και οι 
σχέσεις µεταξύ τους, όπως επίσης περιέχει διατάξεις για τους επαγγελµατικούς 
συνδέσµους, το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο και την καλαθοσφαίριση. Το τρίτο 
τµήµα αναφέρεται στην αθλητική δικαιοσύνη, η οποία οφείλει να απονέµεται 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και από όργανα, που λειτουργούν υπό το 
σύστηµα των συνταγµατικών εγγυήσεων ως προς την ανεξαρτησία τους, και το 
τέταρτο περιέχει µεταβατικές διατάξεις. 

2.1.2 Αθλητική Νοµολογία-Αθλητική ∆ικαιοσύνη 
 
Ζήτηµα, το οποίο έχει ιδιαίτερα απασχολήσει, είναι αυτό της ΄΄Αθλητικής 

∆ικαιοσύνης΄΄. Επιβάλλεται η εκδίκαση των αθλητικών διαφορών να 
πραγµατοποιείται από όργανα ειδικά και αρµόδια προς το σκοπό αυτό µε τις 
απαιτούµενες και κατάλληλες γνώσεις, από όργανα δηλαδή αυστηρώς 
αθλητικά16. Στη χώρα µας δηµιουργήθηκαν όργανα κρατικά για την απονοµή 
της αθλητικής δικαιοσύνης, τα οποία λειτουργούν παράλληλα µε τα 
παραδοσιακά δικαιοδοτικά όργανα των αθλητικών οµοσπονδιών17. Το 
σπουδαιότερο από όλα είναι το Ανώτατο Συµβούλιο Επίλυσης Αθλητικών 
∆ιαφορών18, το οποίο αποφασίζει σε τελευταίο βαθµό για αθλητικές διαφορές19 
επικυρώνοντας ή απορρίπτοντας τις αποφάσεις των οργάνων των οµοσπονδιών. 

2.2  Αθλητισµός ως θεσµός 
 
Το Σύνταγµα µας, εκτός από τα ποικίλα συνταγµατικά δικαιώµατα, που 

αποσκοπούν στην προστασία του ιδίου του δικαιώµατος και του εκάστοτε 
φορέα αυτού, περιέχει ορισµένες ΄΄θεσµικές εγγυήσεις΄΄ (Institutionelle 
Garantie)20. Με αυτή την έννοια γίνονται αντιληπτές οι συνταγµατικές 
εγγυήσεις, που αποβλέπουν στην διασφάλιση του συνταγµατικά 
κατοχυρωµένου θεσµού. Η διδασκαλία αυτή ξεκίνησε στην Γερµανία από τον 
Carl Schmitt21. Βέβαια, στην σύγχρονη έννοµη τάξη δικαιώµατα και θεσµοί 
προστατεύονται παράλληλα και διαλεκτικά. Η κατοχύρωση των 
συνταγµατικών δικαιωµάτων σηµαίνει ταυτόχρονα και την κατοχύρωση των 

                                                 
15 Εισηγητική έκθεση ν. 2725/1999, Β. Ειδικό Μέρος, Τµήµα Α’, Κεφάλαιο Ε. Αθλητής,  
16 Στον κανόνα 74 του Ολυµπιακού Χάρτη προβλέπεται η υποχρεωτική διαιτητική επίλυση των 
διαφορών που προκύπτουν σε σχέση µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες. 
17 Με το άρθρο 131 § 1 ν. 2725/1999, πραγµατοποιείται ο αποκλεισµός της τακτικής 
∆ικαιοσύνης και επιβάλλεται η θέσπιση διάταξης εντός των καταστατικών των αθλητικών 
οργανώσεων, σύµφωνα µε την οποία θα καθίστανται αρµόδια µόνο τα προβλεπόµενα από το 
νόµο ή τους οικείους κανονισµούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές.  
18 Άρθρο 38 επ. ν. 75/1975. 
19 Καθ’ ύλη αρµοδιότητα: άρθρο 24 ν. 2725/1999 
20 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, Θ’ 2001, σελ. 860-861, 
§ 323 
21 Verfassugslehre 1928, σελ. 170 επ. 
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θεσµών. Παράλληλα η κατοχύρωση των θεσµών διασφαλίζει την ελευθερία 
του ανθρώπου. Και µε τους δύο τρόπους προστατεύεται ο ίδιος ο άνθρωπος και 
η υπόστασή του, εφόσον η προστασία των δικαιωµάτων οδηγεί στην 
δηµιουργία και προστασία των θεσµών και ανάστροφα. 

Τα συνταγµατικά δικαιώµατα δύνανται, λοιπόν, να εφαρµόζονται όχι µόνο 
στο πλαίσιο της γενικής κοινωνικής ή κυριαρχικής σχέσης κράτους – πολιτών, 
αλλά και στο επίπεδο µερικότερης έννοµης σχέσης ή θεσµού (παιδεία, 
εκκλησία, οικογένεια κλπ) είτε προς το γενικό, είτε προς το θεσµικό τους 
περιεχόµενο, όπως προσδιορίζεται από την σχέση αιτιώδους συνάφεια. Ο 
άνθρωπος ζώντας στην οργανωµένη κοινωνία είναι αναγκασµένος να εισέλθει, 
να ζήσει και να λειτουργήσει µέσα στους µερικότερους θεσµούς, που υπάρχουν 
και λειτουργούν στο πλαίσιο γενικότερης κοινωνικοκρατικής συνύπαρξης. Τα 
συνταγµατικά δικαιώµατα ασκούµενα µέσα στους θεσµούς 
΄΄θεσµοποιούνται΄΄22, δηλαδή συστέλλονται.  

Το ότι η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, άρα και η άσκηση 
οποιουδήποτε δικαιώµατος, οφείλει να µην παραβιάζει το Σύνταγµα23 είναι 
αυτονόητος ορισµός24 και µία γενική οριοθέτηση25 του περιεχοµένου όλων των 
δικαιωµάτων. Με άλλα λόγια η κατοχύρωση της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας και η συνταγµατική διασφάλιση οποιουδήποτε δικαιώµατος 
δεν παρέχουν εξουσία παραβίασης των συνταγµατικών διατάξεων26. Για τον 
λόγο αυτό άλλωστε οι αναφερόµενες στα συνταγµατικά δικαιώµατα διατάξεις 
δεν πρέπει να ερµηνεύονται αποµονωµένα, αλλά σε συνδυασµό µε τις 
υπόλοιπες ρυθµίσεις. Το γενικό, όµως, περιεχόµενο δύναται να συρρικνωθεί, 
να περιοριστεί ή καλύτερα να προσδιοριστεί το νοµικό µέγεθος, σε ορισµένες 
µόνο περιπτώσεις, µε συνταγµατική ή νοµοθετική πρόβλεψη. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το Σύνταγµα κατοχυρώνει ταυτόχρονα 
δικαιώµατα και θεσµούς. Συνέπεια της παράλληλης αυτής κατοχύρωσης είναι 
στο επίπεδο κάποιων θεσµών, όπως ο αθλητισµός, να εφαρµόζονται τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα όχι ως προς το γενικό περιεχόµενό τους, αλλά ως προς 
το µερικότερο, ως προς το θεσµικό περιεχόµενό τους. Το κριτήριο βάσει του 
οποίου θα περιοριστεί το δικαίωµα εφαρµοζόµενο στα πλαίσια του θεσµού και 
τελικά θα προσδιοριστεί το µερικότερο ΄΄θεσµικό΄΄ περιεχόµενο είναι η 
αιτιώδης συνάφεια δικαιώµατος και θεσµού27. Ο κανόνας σύµφωνα µε τον 
οποίο πραγµατώνεται η θεσµική εφαρµογή των δικαιωµάτων είναι ότι: 
επιτρέπονται οι αιτιώδεις και απαγορεύονται οι αναιτιώδεις περιορισµοί28. 
                                                 
22 Υποσηµ. 11, σελ. 911 § 351 
23 Αντί του χρησιµοποιούµενου στο γερµανικό Θεµελιώδη Νόµο (άρθρο 2 § 1) όρου 
΄΄συνταγµατική τάξη΄΄ (verfassungsmaessige Ordnung) χρησιµοποιήθηκε στο ελληνικό κείµενο 
ο όρος ΄΄Σύνταγµα΄΄. 
24 Ράΐκος, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου τ. Β’, τεύχος Α’, 1983, σελ. 163 επ.   
25 Η αναφερόµενη στην τήρηση του Συντάγµατος γενική οριοθέτηση αναφέρεται και ως ειδική 
οριοθέτηση στο άρθρο 116 § 2 εδ. β’ σχετικά µε την ακαδηµαϊκή ελευθερία και την ελευθερία 
διδασκαλίας. 
26 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, Θ’ 2001, σελ. 894, § 
341 
27 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συντατγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, Θ’ 2001, σελ. 912 & 
914, § 353 
28 υποσηµ. 30, σελ 912 & 916, § 354  
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 Ο Αθλητισµός λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητάς του έχει αναχθεί, όχι 
απλά σε δικαίωµα ατοµικό του κάθε προσώπου ξεχωριστά, αλλά και σε θεσµό, 
που χρήζει έντονης προστασίας από το Σύνταγµα. Η συνταγµατική επιταγή του 
αρ. 16 § 9 , πέραν της οποιαδήποτε σχέσης µε κάποιο γενικό ή ειδικό δικαίωµα 
στον αθλητισµό, αποτελεί πρωτίστως το θεσµικό βάθρο, που δικαιολογεί τον 
περιορισµό στην άσκηση άλλων δικαιωµάτων, µεταξύ των οποίων και του 
ίδιου του δικαιώµατος για ελεύθερη ανάπτυξη της ατοµικής δραστηριότητας 
χάριν του αθλητισµού ως θεσµού29. Ο Αθλητισµός µε τις διεθνείς επιτυχίες των 
αθλητών αποτελεί την πρώτη πηγή εθνικής υπερηφάνειας των κρατών. 
Αυξάνεται σταδιακά το διεθνές αθλητικό κύρος των χωρών µε την προσέλκυση 
όλο και περισσότερων αναδεικνυόµενων αθλητών στον χώρο.  

2.3 Γενική θεωρία Αθλητικών Συνταγµατικών ∆ικαιωµάτων 

2.3.1  ∆ιακρίσεις 
 
Ήδη στις αρχές του αιώνα, ο επιφανής γερµανός νοµικός G. Jellinek 

συστηµατοποίησε την θεωρία των συνταγµατικών δικαιωµάτων, τα οποία 
κατέταξε σε τρεις κατηγορίες, τα ατοµικά (status negativus), τα πολιτικά (status 
activus) και τα κοινωνικά (status socialis)30. Ως βάση της διάκρισης έθεσε την 
διαπίστωση των κινδύνων που προέρχονται από την κρατική εξουσία31, ενώ 
κριτήριο της διάκρισης αποτελεί το περιεχόµενο της πράξης (µε την ευρεία 
έννοια του όρου, θετικής πράξης ή παράλειψης) του αποδέκτη της ενέργειας 
του συνταγµατικού δικαιώµατος, δηλαδή της κρατικής εξουσίας32. Τα 
΄΄ατοµικά΄΄ δικαιώµατα εξαναγκάζουν το κράτος σε πράξη αρνητική, σε 
παράλειψη (nec facere) και διαµορφώνουν την ΄΄αρνητική κατάσταση΄΄ του 
ατόµου. Τα ΄΄κοινωνικά΄΄ εξαναγκάζουν το κράτος σε θετική πράξη, πράξη 
στην κυριολεξία του όρου (facere) και διαµορφώνουν την ΄΄θετική κατάσταση΄΄ 
του ατόµου. Παράλληλα, τα πολιτικά στοιχειοθετούν την ΄΄ενεργητική΄΄ του 
κατάσταση, καθώς εξασφαλίζουν την ενεργό του δράση και συµµετοχή σε όλες 
τις πτυχές της ζωής.  

Η τριµερής αυτή διάκριση, µε βάση την υποκειµενική θεώρηση του 
status του ατόµου, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης νοµικής 
ζωής, στο πλαίσιο της οποίας η απόλαυση, όχι µόνο των ΄΄ατοµικών΄΄ 
δικαιωµάτων, προϋποθέτει ένα ευρύτερο συνδυασµό της κρατικής 
συµπεριφοράς και ταυτόχρονο εξαναγκασµό της κρατικής εξουσίας, όχι µόνο 
σε παραλείψεις, αλλά και σε πράξεις33. 

Έτσι, πραγµατοποιήθηκε διάκριση των συνταγµατικών δικαιωµάτων µε 
βάση την πηγή των κινδύνων, που απειλούν τον άνθρωπο, το περιεχόµενο των 
οποίων διακρίνεται σε αµυντικό, προστατευτικό και διεκδικητικό34. ∆ύο είναι 
                                                 
29 Μαλάτος Α., όπ. παρ., σελ. 127 επ. 
30 G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, επανεκδ. 1959, σελ. 417 επ. 
31 όπ. παρ. υποσηµ. 12, σελ. 419. 
32 ∆ηµητρόπουλος Α., οπ. παρ, Τόµος ΙΙΙ, σελ 873, § 330 στοιχείο 1  
33 όπ. παρ., υποσηµ. 14, § 330 στοιχείο 2 
34 ∆ηµητρόπουλος Α., Κοινωνικός Ανθρωπισµός, σ. 1656, 1845 στ. 3. Τα αµυντικά δικαιώµατα 
σ. 20 επ., 129 επ., Η συνταγµατική προστασία  σελ. 93 επ. 
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οι βασικές πηγές κινδύνων και εµποδίων, που απειλούν και εµποδίζουν την 
ακώλυτη άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων35. Είναι, καταρχήν, οι 
επιθετικές ενέργειες των συνανθρώπων, ως φορείς δηµόσιας ή ιδιωτικής 
εξουσίας, και δεύτερον τα ποικίλα κοινωνικοοικονοµικά εµπόδια (πχ. 
οικονοµική ένδεια). Το αµυντικό και προστατευτικό περιεχόµενο αναφέρεται 
στην προστασία από τους ίδιους τους ανθρώπους, ενώ το διεκδικητικό στην 
διαφύλαξη από την οικονοµική ανάγκη. 

Αναλυτικότερα, το αµυντικό περιεχόµενο αποκρούει τις προσβολές των 
συνταγµατικών δικαιωµάτων, που προέρχονται από επιθετικές ενέργειες άλλων 
ανθρώπων, των συνανθρώπων και προκύπτει από την συνταγµατική αρχή του 
σεβασµού της ανθρώπινης αξίας και όλων εκείνων των διατάξεων που την 
εξειδικεύουν36. Ο όρος αµυντικά δικαιώµατα αναφέρεται σε όλα τα 
συνταγµατικά δικαιώµατα ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε διάκριση. Είναι 
εκείνα τα δικαιώµατα που περιέχουν αξίωση αποχής από κάθε επιθετική 
ενέργεια είτε εκδηλώνεται µε πράξη, είτε µε παράλειψη, αντιστοιχεί δηλαδή 
υποχρέωση κάθε παράγοντα της έννοµης τάξης να µην προσβάλλει τα 
δικαιώµατα των άλλων. Είναι δικαιώµατα απόλυτα (erga omnes)και 
στρέφονται κατά της κρατικής και κατά της ιδιωτικής εξουσίας. Βασικό 
αξίωµα της σύγχρονης έννοµης τάξης είναι η διαπροσωπική εφαρµογή των 
αµυντικών δικαιωµάτων. 

Το προστατευτικό περιεχόµενο περιέχει αξίωση για προστασία από 
επιθετικές ενέργειες των συνανθρώπων37 (πρώτη πηγή κινδύνων) και 
προκύπτει από την συνταγµατική αρχή της προστασίας, που επιβάλλει την 
παροχή βοήθειας στον αµυνόµενο για την απόκρουση της επίθεσης και την 
αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη µε την προσβολή38. Προστατευτικά, 
λοιπόν, δικαιώµατα είναι εκείνα που στρέφονται προς το κράτος. Όπως τα 
αµυντικά, έτσι και τα προστατευτικά ενυπάρχουν σε κάθε θεµελιώδες δικαίωµα 
ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε διάκρισή του, σε αντίθεση, όµως µε τα 
πρώτα, που έχουν απόλυτη ισχύ, αυτά είναι σχετικά. Στα προστατευτικά 
δικαιώµατα αντιστοιχεί υποχρέωση του κράτους να παρέχει προστασία. 

Το διασφαλιστικό (διεκδικητικό-εξασφαλιστικό) περιεχόµενο περιέχει 
αξίωση διαφύλαξης από κινδύνους άλλους, από πάσης φύσεως 
κοινωνικοοικονοµικά εµπόδια, εκτός δηλαδή από τις ανθρώπινες ενέργειες, και 
αξιώσεις για την βελτίωση της θέσης του ανθρώπου39. Η αρχή της διασφάλισης 
αναλύεται στις µερικότερες αρχές της εξασφάλισης και της διεκδίκησης40, από 
                                                 
35 όπ. παρ., § 331 
36 όπ. παρ., σελ. 882, § 335  
37 όπ. παρ., σελ. 883 § 336 
38 ∆ηµητρόπουλος Α., Η συνταγµατική προστασία, σελ. 95 επ. 
39 ∆ηµηρόπουλος Α., όπ. παρ., σελ. 884, § 337 
40 Η αρχή της διασφάλισης και η εξασφαλιστική – διεκδικητική διάσταση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων γίνεται ορατή και συγκεκριµενοποιείται µόνο µε την ταυτόχρονη θεώρηση της 
µεταβολής από το κρατικό πρότυπο του ατοµικιστικού φιλελευθερισµού  σε σύγχρονο 
κοινωνικό προστατευτικό κράτος. Πρόκειται δηλαδή για την ίδια τη µετάβαση από τον 
ατοµικισµό στον κοινωνικό ανθρωπισµού. Μεταβολή της µορφής του κράτους και µεταβολή 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων αποτελούν µερικότερα φαινόµενα της γενικότερης µεταβολής 
της έννοµης τάξης. Η εξασφαλιστική –διεκδικητική διάσταση προκύπτει από την συνολική 
θεώρηση αυτού του ίδιου του ουσιαστικού περιεχοµένου του δικαίου, του προτύπου του 
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τις οποίες το Σύνταγµά µας κατοχυρώνει κυρίως την δεύτερη και όχι την 
πρώτη, η οποία αφορά την εξασφάλιση των απαραίτητων µέσων για την 
ακώλυτη άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Τα διεκδικητικά 
δικαιώµατα περιέχουν αξιώσεις για την πραγµατοποίηση ή εξέλιξη του 
εξασφαλιστικού περιεχοµένου. Η αντίστοιχη υποχρέωση του κράτους 
συνίσταται στην αναγνώριση του περιεχοµένου των διεκδικητικών 
δικαιωµάτων και την αναγωγή τους σε προκαθορισµένους στόχους. 

2.3.2 ∆ιαπροσωπική ενέργεια (Τριτενέργεια) 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, οι συνταγµατικοί κανόνες είναι 

τυπικά ανώτεροι από τους κανόνες του κοινού δικαίου και υπερτερούν όλων 
αυτών χωρίς καµία διάκριση, εποµένως και του ιδιωτικού δικαίου. Εφόσον το 
Σύνταγµα αποτελεί καθολικό ρυθµιστή της έννοµης τάξης, οι συνταγµατικοί 
κανόνες αυτοδίκαια, ipso jure, στρέφονται όχι µόνο κατά του κράτους, αλλά 
αναπτύσσουν και διαπροσωπική ενέργεια41 ή άλλως ΄΄τριτενέργεια΄΄. 

Με τον όρο, λοιπόν, τριτενέργεια νοείται η εφαρµογή των 
συνταγµατικών δικαιωµάτων στο ιδιωτικό δίκαιο. Είναι η προς τα πρόσωπα 
κατευθυνόµενη και κυρίως από την κρατική εξουσία πραγµατοποιούµενη 
αµυντική νοµική ενέργεια των συνταγµατικών δικαιωµάτων, η οποία εξασφαλίζει 
την ακώλυτη άσκησή τους, εξαναγκάζοντας τις απειλητικές αντικοινωνικές 
δυνάµεις να απέχουν από κάθε προσβολή της ανθρώπινης αξίας42. Αποτελεί, 
εποµένως, την ενέργεια προς τρίτους, δηλαδή τους ιδιώτες. 

Η διαπροσωπική εφαρµογή των συνταγµατικών δικαιωµάτων βασίζεται 
στην αντιπαράθεση των περιεχοµένων δικαιώµατος και διαπροσωπικής 
σχέσεως-θεσµού και στην φυσική – νοµική σχέση, που τα συνδέει, η οποία 
είναι η ύπαρξη ή έλλειψη δεσµού αιτιώδους συνάφειας.  

Στις διαπροσωπικές σχέσεις και για την άρση των διαπροσωπικών 
αντιθέσεων εφαρµόζονται όλα τα συνταγµατικά δικαιώµατα στο κοινό δίκαιο 
ως δικαιώµατα αµυντικά, δηλαδή το αµυντικό περιεχόµενό τους. ∆εν 
αναγνωρίζονται δηλαδή τα προστατευτικά δικαιώµατα έναντι των ιδιωτών, 
ούτε τα εξασφαλιστικά στη σύγχρονη έννοµη τάξη43.  

Η θεωρία αυτή της τριτενέργειας µε την τελευταία αναθεώρηση του 
Συντάγµατος τον Απρίλιο του 2001 έγινε πλέον αποδεκτή και προστέθηκε στο 
άρθρο 25 § 1 εδάφιο ως εξής: ΄΄Τα δικαιώµατα αυτά (του ανθρώπου ως ατόµου 
και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου) ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ 
ιδιωτών, στις οποίες προσιδιάζουν΄΄.  

2.3.3 Αθλητικός χώρος 
 

                                                                                                                                  
κοινωνικού κράτους και της µεταβολής του ουσιαστικού περιεχοµένου των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου. 
41 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, 2001, σελ. 863, § 325 
42 όπ. παρ., σελ 864 επ., § 326 
43 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, σελ. 869, § 328 
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Το γεγονός, ότι ένας άνθρωπος φέρει την ιδιότητα του αθλητή τον καθιστά 
υποκείµενο του ιδιαίτερου αθλητικού χώρου44. Τούτο σηµαίνει, ότι το 
πρόσωπο αυτό καθίσταται φορέας ιδιαιτέρων, προσιδιαζόντων στο θεσµό του 
αθλητισµού δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Φυσικά το πρόσωπο αυτό δεν 
στερείται την ιδιότητά του ως φορέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων, που 
κατοχυρώνονται στο ισχύον Σύνταγµα (1975/1986/2001). 

Κάθε νοµικό µόρφωµα, π.χ. θεσµός, διαπροσωπική σχέση, δικαίωµα, 
υποχρέωση, κλείνει µέσα του µία συγκεκριµένη πραγµατικότητα, έχει ένα 
συγκεκριµένο φυσικό ή νόµιµο περιεχόµενο και εκτελεί συγκεκριµένη νόµιµη 
ή φυσική λειτουργία. Αυτό το περιεχόµενο των νοµικών µορφωµάτων 
αποτελείται από συγκεκριµένα σύνολα αντικειµενικών στοιχείων, που 
αναφέρονται στη φύση των πραγµάτων, δηλαδή είτε στη φύση του ανθρώπου 
είτε στη φύση των υλικών και άϋλων αγαθών. Τα νοµικά µορφώµατα µπορούν 
να καταταχτούν σε διάφορες βιοτικές περιοχές, σε µερικότερους δηλαδή 
χώρους, που αναπτύσσονται µέσα στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική 
ζωή. Στους µερικότερους βιοτικούς χώρους συνυπάρχουν δικαιώµατα και 
θεσµοί καθώς και όλα τα άλλα νοµικά µορφώµατα.  

   Ένας τέτοιος µερικότερος βιοτικός χώρος είναι και ο χώρος του 
αθλητισµού, ως ειδικότερο επίπεδο ζωής µε ενότητα ουσιαστικού 
περιεχοµένου. Κάθε βιοτική περιοχή αποτελείται από ένα οργανωµένο σύνολο 
δικαιωµάτων, υποχρεώσεων, σχέσεων και θεσµών, ανάλογα και στον 
αθλητισµό. Τα νοµικά µορφώµατα που ανήκουν στην ίδια βιοτική περιοχή 
είναι σύµφυτα µεταξύ τους και, σαν µέρη ενός ευρύτερου συνόλου, 
προστατεύουν τα ίδια ή παραπλήσια αγαθά, αναφέρονται στην ίδια ή 
παραπλήσια µορφή δραστηριότητας του ανθρώπου. Τα σύµφυτα νοµικά 
µορφώµατα συνδέονται µεταξύ τους µε φυσική σχέση, που είναι ταυτόχρονα 
και νοµική σχέση, δηλαδή δεσµός αιτιώδους συνάφειας.  

  Τα αθλητικά, εποµένως δικαιώµατα, είναι σύµφυτα προς τις αθλητικές 
σχέσεις και θεσµούς. Τέτοια µπορεί να είναι η ελευθερία επιλογής αθλήµατος, 
η ελευθερία άσκησης και προπόνησης, η ελευθερία επιλογής και συµµετοχής 
σε αθλητικό σωµατείο κλπ. 

Από όλα όσα ειπώθηκαν παραπάνω σχετικά µε τις διακρίσεις των 
συνταγµατικών δικαιωµάτων και την εφαρµογή τους όχι µόνο στον δηµόσιο, 
αλλά και στον ιδιωτικό χώρο, βγαίνει το συµπέρασµα, ότι τα συνταγµατικά 
δικαιώµατα, που καθορίζονται στα άρθρα 4-25 του Συντάγµατος, βρίσκουν 
πεδίο εφαρµογής και στον ιδιαίτερο χώρο του Αθλητισµού, εφόσον το 
Σύνταγµα αποτελεί το πλαίσιο άσκησης αυτών σε όλες τις µερικότερες 
περιοχές του δικαίου και καθόσον ελάχιστα παρέχεται το περιεχόµενο των 
αθλητικών δικαιωµάτων. Η θεσµική εφαρµογή των αµυντικών δικαιωµάτων σε 
κάθε µερικότερη βιοτική-δικαιϊκή περιοχή, σε κάθε διαπροσωπική σχέση, 
αποτελεί επιταγή του Συντάγµατος.  

Στο αθλητικό δίκαιο έχει εφαρµογή το αµυντικό περιεχόµενο των 
συνταγµατικών δικαιωµάτων, δηλαδή η αρχή της βασικής ισχύος αυτών µε τη 
µορφή της κατ’ αρχήν απαγόρευσης του περιορισµού του γενικού αµυντικού 

                                                 
44 Ο όρος ΄΄αθλητική έννοµη τάξη΄΄ δεν γίνεται δεκτός, εφόσον η έννοµη τάξη είναι µία, 
ολοκληρωµένη µε µερικότερα επίπεδα, όπως ο αθλητισµός. 
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περιεχοµένου. Επειδή ο Αθλητισµός έχει αναχθεί σε θεσµό, για να υπάρξουν 
περιορισµοί, πρέπει πρώτα να υφίσταται µεταξύ τους η λεγόµενη αιτιώδης 
συνάφεια, δηλαδή η σύµπτωση του περιεχοµένου του δικαιώµατος και του 
θεσµού σε κοινό συστατικό στοιχείο. Να σχετίζονται τα δύο παραπάνω 
στοιχεία φυσικά και νοµικά. Πολύ σηµαντική είναι, όµως, και η προστατευτική 
πλευρά ορισµένων δικαιωµάτων, η οποία επίσης τυγχάνει εφαρµογής στον 
αθλητικό χώρο. Σύµφωνα δηλαδή µε το πρώτο εδάφιο του 16 § 9 
εγκαθιδρύεται δικαίωµα των φυσικών και νοµικών προσώπων που µετέχουν 
στην αθλητική δραστηριότητα έναντι του Κράτους, το οποίο έχει περιεχόµενο 
αρνητικό – αµυντικό, ενέχει αξίωση κατά του κράτους αφ’ ενός για σεβασµό 
του δικαιώµατος τους για ελεύθερη πρόσβαση, άσκηση, οργάνωση και 
διοίκηση της αθλητικής δραστηριότητας, αφ’ ετέρου για αποχή του κράτους 
από οποιαδήποτε παρέµβαση, που θα µπορούσε να περιορίσει τις παραπάνω 
ελευθερίες. Εγκαθίσταται ένα ατοµικό δικαίωµα, µε την έννοια που απέδιδε 
στον όρο η κλασσική νοµική θεωρία, φυσικού ή νοµικού προσώπου για 
ελεύθερη αθλητική δραστηριότητα. Επίσης, η χρήση του όρου ΄΄ανώτατη 
εποπτεία΄΄ υποδηλώνει τον µέγιστο σεβασµό της ελευθερίας και της 
αυτονοµίας των αθλητικών φορέων και διακηρύσσει το status negativus του 
δικαιώµατος, που περικλείει η εν λόγω διάταξη. 

Εκτός από το αµυντικό περιεχόµενο, το δικαίωµα περικλείει και 
προστατευτικό περιεχόµενο. Επιθετικές ενέργειες των συνανθρώπων, 
στρεφόµενες εναντίον της ελεύθερης αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και σε 
βάρος της ελευθερίας συµµετοχής  του ατόµου σε όλες τις εκφάνσεις του 
θεσµού του αθλητισµού υπό ευρεία έννοια, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν σε 
διάφορα επίπεδα της αθλητικής δράσης, όπως π.χ. συµβόλαια µεταξύ Π.Α.Ε.45 
και ποδοσφαιριστών, τα οποία έχουν δικαίωµα πολλών ετών και θεωρούνται 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, ότι δεσµεύουν υπερβολικά τους αθλητές ή η 
απαγόρευση της εισόδου σε αθλητικούς χώρους σε έγχρωµους 
ενδιαφερόµενους ή της συµµετοχής των γυναικών στα αθλήµατα ή ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες.  

Ζήτηµα τίθεται αναφορικά µε το αν περιέχει το δικαίωµα 
διασφαλιστικό (διεκδικητικό – εξασφαλιστικό) περιεχόµενο και αν αυτό 
βρίσκει εφαρµογή, καθώς µε την διάταξη της § 9 δεν παρέχεται σε κανέναν 
αγώγιµη αξίωση κατά του κράτους για τη δηµιουργία των κατάλληλων για 
άθληση συνθηκών και εγκαταστάσεων. 

2.3.4  Φορείς 
 
Ο κορµός της γνώσης του Αθλητικού ∆ικαίου σε συνδυασµό µε το 

Σύνταγµα βασίζεται στις νοµικές µορφές, που το διακρίνουν, είτε stricto sensu, 
είτε µε την στενή έννοια και καθορίζουν το πεδίο ισχύος αυτού και τα 
πρόσωπα, στα οποία αναφέρεται. 

Με την παραπάνω, λοιπόν, έννοια, οι νοµικές διαδικασίες και ρυθµίσεις 
αναφέρονται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των αθλητών, τη δοµή και τη 
λειτουργία των αθλητικών ενώσεων και τις σχέσεις µεταξύ τους, τις ευθύνες 
                                                 
45 Πανελλήνια Ανώνυµη Εταιρεία 
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και υποχρεώσεις των προπονητών, τη συµπεριφορά των φυσικών προσώπων, 
δηλαδή των φιλάθλων και στις διαφωνίες των αθλητικών φορέων και τον 
τρόπο αντιµετώπισής τους από τα δικαιοδοτικά όργανα. Σε γενικές γραµµές 
διακηρύσσεται το αθλητικό πνεύµα και το έντιµο παιχνίδι, ενώ σκοπός των 
διατάξεων είναι η προστασία της ΄΄ειρήνης΄΄, η ασφάλεια στον αθλητικό χώρο 
σε φαινόµενα όπως η ΄΄βία στα γήπεδα΄΄ και η ικανοποίηση του αισθήµατος 
δικαίου. 

2.3.5 Τα σύµφυτα αθλητικά δικαιώµατα 
 
2.3.5.1 Το δικαίωµα στον αθλητισµό (στην άθληση) 
Υπάρχει ένα µητρικό δικαίωµα του αθλητικού χώρου; κατοχυρώνει το 
Σύνταγµά µας ένα δικαίωµα στην άθληση46;  Το Σύνταγµα κατοχυρώνει 
ταυτόχρονα δικαιώµατα και θεσµούς. Το άρθρο 16 παρ. 9 εδ, α ορίζει ότι ο 
αθλητισµός τελεί υπό την προστασία και ανώτατη εποπτεία του κράτους. 
Αναφέρεται δηλαδή στον αθλητισµό ως βιοτική περιοχή. Ως σύνολο θεσµών. 
Από την αντικειµενική αυτή κατοχύρωση του αθλητισµού απορρέουν τα 
ατοµικά δικαιώµατα στον αθλητισµό. Το Σύνταγµα δηλαδή κατοχυρώνονται 
τον αθλητισµό κατοχυρώνει και το δικαίωµα στον αθλητισµό ως µητρικό 
δικαίωµα του αθλητικού χώρου. Τι µπορεί όµως να σηµαίνει δικαίωµα στον 
αθλητισµό; Γενικά σηµαίνει δικαίωµα συµµετοχής στην αθλητική ζωή, ως 
µερικότερη βιοτική περιοχή του γενικότερου κοινωνικού χώρου. Σηµαίνει κάθε 
είδους συµµετοχή ενεργητική ή παθητική. Κατοχυρώνονται δηλαδή τα 
δικαιώµατα των αθλητών αλλά και τα δικαίωµα των φιλάθλων.  Η ενεργητική 
συµµετοχή στον αθλητικό χώρο έχει κυρίως την µορφή του δικαιώµατος 
άθλησης. Το Σύνταγµα κατοχυρώνοντας τον αθλητισµό, κατοχυρώνει δικαίωµα 
άθλησης. Ο καθένας είναι ελεύθερος να αθλείται και να επιλέγει το άθληµα της 
αρεσκείας του.  
 Το µητρικό αυτό δικαίωµα έχει αµυντική, προστατευτική και διασφαλιστική 
διάσταση.  
2.3.5.2 Αµυντικό περιεχόµενο 
Το δικαίωµα στον αθλητισµό έχει καταρχήν αµυντικό περιεχόµενο Ο καθένας 
έχει δικαίωµα να αθλείται ή και να µην αθλείται. Όπως προκύπτει από την 
ελευθερία της άθλησης κανείς δεν µπορεί να εξαναγκάζεται σε άθληση.  Το 
αµυντικό αυτό περιεχόµενο δικαιώµατος στον αθλητισµό είναι  erga omnes. 
Στρέφεται και κατά του κράτους και κατά των ιδιωτών. Στρέφεται κατά των 
φυσικών προσώπων αλλά και κατά των νοµικών προσώπων όπως π.χ. κατά των 
αθλητικών ενώσεων.  
2.3.5.3 Προστατευτικό Περιεχόµενο 
Το δικαίωµα στον αθλητισµό έχει επίσης προστατευτικό περιεχόµενο. Με την 
έννοια αυτή στρέφεται προς το κράτος για την απόκρουση επιθετικών 

                                                 
46 Η παράγραφος 8 των Θεµελιωδών Αρχών του Ολυµπιακού Χάρτη ορίζει: Η 
άσκηση του αθλητισµού είναι ανθρώπινο δικαίωµα. Κάθε πρόσωπο θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να αθλείται σύµφωνα µε τις ανάγκες του.  
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ενεργειών που εµποδίζουν την άσκησή του. Το προστατευτικό περιεχόµενο δεν 
στρέφεται και προς τους ιδιώτες, δηλαδή δεν "τριτενεργεί".  
 
2.3.5.4 ∆ιασφαλιστικό περιεχόµενο 
Το δικαίωµα στον αθλητισµό έχει επίσης διασφαλιστική διάσταση47. Η 
γενικότερη αρχή της διασφάλισης αναλύεται στις µερικότερες αρχές της 
εξασφάλισης και της διεκδίκησης. Η αρχή της εξασφάλισης επιβάλλει την 
εξασφάλιση των µέσων που είναι απαραίτητα για την ακώλυτη άσκηση των 
αθλητικών δικαιωµάτων. Το Σύνταγµα δεν προβλέπει την αρχή της 
εξασφάλισης, ως γενικό κανόνα, όµως µε πολλές διατάξεις του αναγνωρίζει το 
διεκδικητικό περιεχόµενο των αθλητικών δικαιωµάτων. 
 
 

3 ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3.1  Μητρικά δικαιώµατα 

3.1.1 Ανθρώπινη αξία (2 § 1 Συντ.) 
 

Το άρθρο 2 § 1 του Συντάγµατος κατοχυρώνει την ανθρώπινη αξία48, η 
οποία ως έννοια γένους, είναι το σύνολο των γενικών, υλικών, πνευµατικών και 
κοινωνικών γνωρισµάτων του ανθρώπινου γένους49. Η ανθρώπινη αξία50 
αποτελεί νοµική µεταγλώττιση του όρου ΄΄άνθρωπος΄΄. Η ταυτότητα αυτή έχει 
πραγµατικές και νοµικές διαστάσεις. Ό,τι είναι άνθρωπος στην πραγµατικότητα 
είναι ανθρώπινη αξία κατά δίκαιο. Ο όρος ΄΄ανθρώπινη αξία΄΄ ως νοµική έννοια 
δεν περιλαµβάνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ό,τι υπάρχει 
στην ανθρώπινη φύση, στον ίδιο τον άνθρωπο. Καθιερώνεται έτσι 
αντικειµενική συνταγµατική αρχή, από την οποία απορρέουν ατοµικά 
δικαιώµατα, υποκειµενικό δίκαιο. Φορέας ανθρώπινης αξίας είναι κάθε 
άνθρωπος, κάθε φυσικό πρόσωπο, άρα και οι ενασχολούµενοι µε τον 
αθλητισµό. 

Η ανθρώπινη αξία αποτελεί την πηγή, το µητρικό δικαίωµα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τους γενικούς συνταγµατικούς προσδιορισµούς της 
ανθρώπινης αξίας αποτελούν η ελευθερία και η ισότητα. Συνταγµατικές 
εξειδικεύσεις της ανθρώπινης αξίας αποτελούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η 
ανθρώπινη αξία είναι ο σκοπός και η καταστατική αρχή του δικαίου. 
΄΄∆ίκαιο΄΄, µε την ουσιαστική έννοια του όρου, είναι ό,τι δεν προσβάλλει και 
                                                 
47 Βλ. ∆ηµητρόπουλο, Η συνταγµατική προστασία του ανθρώπου από την ιδιωτική εξουσία, 
1981-1982, σ. 90 επ,, 97 επ.  
48 ΄΄Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική 
υποχρέωση της Πολιτείας΄΄. 
49 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, Θ’ Έκδοση, Αθήνα 
2001, σελ. 939. 
50 ∆ηµητρόπουλος Α., Κοινωνικός Ανθρωπισµός και ανθρώπινα δικαιώµατα, (ανατ.) ΝοΒ τ. 
28, 1980, τευχ. 8-10 και Η συνταγµατική προστασία του ανθρώπου από την ιδιωτική εξουσία, 
σελ. 71 επ. 
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ό,τι προάγει ταυτόχρονα την ανθρώπινη αξία. Η αρχή του απαραβίαστου της 
ανθρώπινης αξίας αποτελεί την καταστατική αρχή της νέας, σύµφωνα µε το 
Σύνταγµα 1975/1986/2001, ελληνικής έννοµης τάξης, η οποία προκύπτει, εκτός 
από την διάταξη 2 § 1 Σ., και από άλλες διατάξεις, όπως εκείνες των άρθρων 4 
§§ 1 & 2, 5 §§ 1 & 2, 7§ 2, 25 §§ 1-4, 106 § 2 κλπ. Η αρχή αυτή συνδέεται 
άρρηκτα µε δύο θεµελιώδεις συνταγµατικές υποχρεώσεις: την υποχρέωση των 
ατόµων µα σέβονται την ανθρώπινη αξία (τριτενέργεια) και την υποχρέωση του 
κράτους να σέβεται και να προστατεύει την ανθρώπινη αξία. 

Συνέπεια των παραπάνω είναι, ότι και το Κράτος και όλοι όσοι 
ασχολούνται µε τον αθλητισµό οφείλουν να σέβονται την ανθρώπινη αξία των 
αθλητών. Ο αθλητής πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αυτοτελής ανθρώπινη 
οντότητα, της οποίας η αξιοπρέπεια πρέπει να είναι σεβαστή από όλους. Η 
παραπάνω συνταγµατική επιταγή πρέπει να αποτελεί γνώµονα για την ρύθµιση 
της αθλητικής δραστηριότητας από κάθε αρµόδιο φορέα, κατά τρόπο που να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες της ανθρώπινης υπόστασης των αθλητών. Εµφάνιση 
της αρχής είναι η µη εξόντωση του αθλητή µέσω των διάφορων φορέων 
αθλητικού σχεδιασµού (ΠΑΕ, ΚΑΕ κλπ) µε στόχο την επίτευξη του 
µεγαλύτερου δυνατού οικονοµικού οφέλους και η µη αντιµετώπισή του ως 
αποκλειστικό µέσο επίτευξης αυτού51.  

3.1.2 Ισότητα (4 Συντ.) 
 

Το άρθρο 4 του Συντάγµατος καθιερώνει την συνταγµατική αρχή της 
ισότητας52 και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα ταυτόχρονης 
συνταγµατικής καθιέρωσης αντικειµενικής αρχής και θεµελιώδους 
δικαιώµατος53. Το Σύνταγµα καθιερώνει αντικειµενικό κανόνα δικαίου, από 
τον οποίο πηγάζουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα54. Η αρχή της ισότητας αποτελεί 
θεµελιώδη συνταγµατική αρχή, η οποία διαχέεται στη συνολική έννοµη τάξη 
και εµφανίζεται µε ειδικότερες µορφές σε όλες τις περιοχές του δικαίου. 
Βρίσκει εφαρµογή µε δύο διαφορετικές µορφές: τη θετική, αρχή της ίσης 
µεταχείρισης, και την αρνητική, απαγόρευση των διακρίσεων. 

Το δικαίωµα ισότητας κάθε πολίτη στρέφεται κατ’ αρχήν κατά του 
κράτους ως αµυντικό δικαίωµα55, το οποίο οφείλει να τηρεί το ίδιο την αρχή 
της ισότητας, µε την έννοια ότι πρέπει να απέχει από κάθε ενέργεια που θα 
διαφοροποιούσε όµοιες περιπτώσει, σχέσεις ή καταστάσεις, αλλά και προς το 
κράτος ως προστατευτικό δικαίωµα. Το κράτος δεν υποχρεούται µονάχα σε 

                                                 
51 Η αρχή δεν παραβιάζεται µε το α. 76 ν. 2725/1999, το οποίο προβλέπει τη διαδικασία 
αποτίµησης της ΄΄αξίας΄΄ των αθλητών και παραθέτει σειρά κριτηρίων, όπως είναι τα 
αναγραφόµενα στα συµβόλαια υπέρ του αθλητή και της ΑΑΕ ποσά, η διάρκεια του 
συµβολαίου κλπ. Τα κριτήρια αυτά των επιδόσεων των αθλητών χρησιµοποιούνται συγκριτικά. 
52 Την αρχή της ισότητας καθιερώνουν όλα τα ελληνικά Συντάγµατα (Σύνταγµα της Επιδαύρου 
1822 άρθρο γ’, Σύνταγµα ‘Αστρους 1823 αρ. γ’, Σύνταγµα της Τροιζήνας 1827 αρ. 7, 
΄΄Ηγεµονικό Σύνταγµα΄΄ 1832 αρ. 27, αρ. 3 στα Συντάγµατα 1844, 1864, 1911, αρ. 6 Σύνταγµα 
1927 και άρθρο 3 Σύνταγµα 1952. 
53 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ. Θ’ 2001, σελ. 954 επ. 
54 ∆αγτόγλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα Β’, σελ. 1045 
55 ∆ηµητρόπουλος Α, υποσηµ. 45, σελ. 958 
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παράλειψη, αλλά και σε θετικές πράξεις για την προστασία του ατόµου από 
ποικίλες ανισότητες. Κατά δεύτερο λόγο το αµυντικό δικαίωµα της ισότητας 
στρέφεται ενάντια και σε κάθε φορέα ιδιωτικής εξουσίας, δηλαδή τριτενεργεί56.  

Η αρχή της ισότητας ως συνταγµατικό δικαίωµα, εποµένως, βρίσκει 
εφαρµογή και στον χώρο του Αθλητισµού, ως αθλητική ισότητα, ως προς το 
αµυντικό περιεχόµενο κατά του κράτους, αλλά και κατά της ιδιωτικής εξουσίας 
και ως προς το προστατευτικό περιεχόµενο της, θεµελιώνοντας την αξίωση 
κάθε αθλητή για δίκαιη και ισότιµη αντιµετώπιση του από τους το σύνολο των 
αθλητικών φορέων. Η απαγόρευση της δωροδοκίας και δωροληψίας για 
αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνα57, η οποία απειλείται µε ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός 
εκατοµµυρίου δραχµών, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα της αξίωσης των 
αθλητών για ισότιµη µεταχείριση, καθώς επίσης και η απαγόρευση της 
΄΄φαρµακοδιέγερσης΄΄ (dopping), της τεχνητής δηλαδή µεταβολής της φυσικής 
αγωνιστικής ικανότητας58. 

Στην αρχή της ισότητας µπορεί να εµπίπτουν οι διακρίσεις εις βάρος 
των γυναικών, που επιθυµούν να ασχοληθούν είτε επαγγελµατικά είτε 
ερασιτεχνικά µε τον αθλητισµό, αλλά και αναφορικά µε άτοµα, τα οποία 
χρήζουν ιδιαίτερης µεταχείρισης. Για αυτό το λόγο το άρθρο 4 συνδυάζεται µε 
δύο άλλες διατάξεις, την 116 §  2 και 21 § 6 Συντ. Κατά το άρθρο 4 § 2: 
΄΄Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις΄΄. Η διάταξη 
καθιερώνει την αρχή της ισότητας των δύο φύλων, η οποία αρχικά αφορούσε 
τον ανδρικό πληθυσµό και η επέκτασή της στον γυναικείο ήταν αποτέλεσµα 
της σύγχρονης ιστορικής εξέλιξης. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί η 
αναθεώρηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 116 Συντ. τον Απρίλιο του 
200159, µε την οποία παρεσχέθη στον νοµοθέτη η δυνατότητα να λάβει θετικά 
µέτρα για την προώθηση της ισότητας και προς αποκατάσταση των 
υφιστάµενων στην πράξη ανισοτήτων, ιδιαίτερα εις βάρος των γυναικών. 
Φυσικά η δυνατότητα αυτή δεν αφορά µόνο τις γυναίκες (΄΄ιδίως΄΄), αλλά και 
άλλες οµάδες ή άνισες καταστάσεις, που χρήζουν αντιµετώπισης. Η 
απαγόρευση των διακρίσεων δεν συνιστά οπωσδήποτε ίση µεταχείριση, καθώς 
εκ των πραγµάτων υπάρχουν ορισµένες διαφορές µεταξύ των ανθρώπων, για 
τις οποίες το Σύνταγµα  απαγορεύει ρητά να στηρίζουν ευµενέστερη ή 
δυσµενέστερη µεταχείριση. Γίνεται, λοιπόν, λόγος για τα αποδοκιµαζόµενα 
από το δίκαιο κριτήρια διαφοροποίησης60. Η απαγόρευση της διαφορετικής 
µεταχείρισης των γυναικών κατ’ αρχήν απαγορεύεται, αλλά ανήκει στη 
διακριτική ευχέρεια του νόµου να επιτρέψει ή να επιβάλλει τις µη ρητώς 

                                                 
56 ∆αγτόγλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα Β’, σελ. 1057 
57 άρθρο 132 §§ 1 & 2 ν. 2725/1999 
58 άρθρο 7 ν. 1646/1986 
59 ΄΄∆εν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών µέτρων για την προώθηση της ισότητας 
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος µεριµνά για την άρση ανισοτήτων που υφίστανται στην 
πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.΄΄   
60 ∆αγτόγλου Π.∆., Ατοµικά ∆ικαιώµατα Β’, 1991, σελ. 1047 
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απαγορευµένες στο Σύνταγµα διακρίσεις61. Ο κανόνας είναι ότι επιτρέπονται 
εκείνες οι διακρίσεις, οι οποίες δεν απαγορεύονται62. 

Το άρθρο 21 § 2 ορίζει το δικαίωµα αναπήρων και ατόµων, που 
πάσχουν από ανίατη σωµατική ή πνευµατική νόσο για ειδική φροντίδα από το 
Κράτος. Στο προαναφερθέν άρθρο προστέθηκε νέα παράγραφος 6, η οποία 
περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τα άτοµα µε αναπηρίες63 προς προστασία των 
δικαιωµάτων αυτών των προσώπων. Ο νοµοθέτης δύναται να λάβει όλα τα 
αναγκαία µέτρα για την προστασία των παραπάνω προσώπων συνδυάζοντας 
την προαναφερόµενη παράγραφο 6, το άρθρο 4 § 1 (αρχή αναλογικής 
ισότητας) και τη νέα διάταξη του άρθρου 116 § 2, που επιτρέπει την λήψη 
θετικών µέτρων υπέρ οµάδων που τελούν υπό συνθήκες πραγµατικής 
ανισότητας. Συνεπώς, η αρχή της ισότητας θα εφαρµοστεί και αναφορικά µε τα 
πρόσωπα αυτά στον αθλητικό χώρο. Η µέριµνα, εποµένως, για αθλητές µε τις 
παραπάνω ιδιότητες λαµβάνεται από φορείς κρατικούς, η οποία υλοποιείται µε 
τη διοργάνωση αγώνων ειδικών64, καθώς και µε τη σύσταση αθλητικών 
σωµατείων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες65. 

Επίσης, σύµφωνες µε την αρχή της ισότητας είναι και οι τιµητικές 
διακρίσεις, που έχει θεσπίσει ο νοµοθέτης στα άρθρα 34 & 35 του ν. 
2725/1999, οι οποίες φυσικά δεν µπορούν να θεωρηθούν απαγορευµένοι κατά 
το άρθρο 4 § 7 Συντάγµατος ΄΄τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης΄΄. Στα 
µνηµονευόµενα άρθρα ο νοµοθέτης προβαίνει σε µία εκτενή πρόβλεψη 
οικονοµικών παροχών, ευεργετηµάτων και διευκολύνσεων για τους αθλητές, 
που σηµειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές επιδόσεις σε ατοµικά ή οµαδικά 
αθλήµατα, τα οποία αποτελούν θεµιτές αποκλίσεις από την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης. 

Αναφορικά µε τους στρατευµένους, η ενδεχόµενη αθλητική τους 
ιδιότητα δεν αναιρεί την υποχρέωση, που πηγάζει από το άρθρο 4 § 666, για την 
άµυνα υπέρ της Πατρίδας. ∆εν αποκλείεται, όµως, να απαλλαγεί ο αθλητής από 
την παραπάνω υποχρέωση µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση67. Επίσης, το άρθρο 
50 του ν. 75/75 όριζε, ότι τα πρόσωπα, που υπόκεινται σε αυτήν την 
κυριαρχική σχέση, µπορούν να συµµετέχουν σε αγώνες ως αθλητές του 
Σωµατείου, στο οποίο ανήκουν ή ως αθλητές των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

 
 

                                                 
61 υποσηµ. 52 
62 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, Θ’, 2001, σελ. 954-955 
63 ΄΄Τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την 
αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτική ζωή της Χώρας΄΄. 
64 Η λεγόµενη ΄΄Παραολυµπιάδα΄΄ 
65 άρθρο 29 ν. 2725/1999 
66 ΄΄Κάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της 
Πατρίδας, σύµφωνα µε τους ορισµούς των νόµων΄΄. 
67 Άρθρο 34 § 12 ν. 2725/1999, οι διακρινόµενοι αθλητές ορίζονται ως έφεδροι πενταετούς 
υποχρέωσης στις Ένοπλες ∆υνάµεις. 
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3.1.3 Ελευθερία (5 Συντ.) 
 

Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας 
στο άρθρο 5 § 168, δηλαδή την γενικότερη ελευθερία του ανθρώπου ως 
αντικειµενική αρχή και θεµελιώδες δικαίωµα. Το Σύνταγµα προστατεύει την 
προσωπικότητα69 του κάθε ανθρώπου ως ελευθερία για όλους και όχι των 
λίγων και ως δικαίωµα αυτοδιάθεσης του ατόµου70. Αναγνωρίζει δηλ. σε κάθε 
πρόσωπο το δικαίωµα να διαθέτει ελεύθερα τον εαυτό του προς τις 
κατευθύνσεις, τις οποίες το ίδιο επιλέγει. Η χρησιµότητα, εποµένως, της 
διάταξης  είναι µεγάλη, καθόσον καλύπτει οποιαδήποτε εκδήλωση της 
ανθρώπινης προσωπικότητας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η ταυτόχρονη 
επίκλησή της µε τις ειδικότερες συνταγµατικές διατάξεις επιβάλλεται71. 

Η συνταγµατική προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας έχει καθολικό χαρακτήρα72, αναφέρεται δηλαδή σε 
οποιαδήποτε εκδήλωση της ανθρώπινης ζωής. Το Σύνταγµα ορίζει ρητά και 
διασφαλίζει το καθολικό αυτό χαρακτήρα, αναγνωρίζοντας τρία επίσης γενικού 
χαρακτήρα δικαιώµατα, το δικαίωµα της συµµετοχής στην κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας. Η τριπλή αυτή αναφορά καλύπτει 
πράγµατι όλο το φάσµα της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Τα 
δικαιώµατα αυτά εξασφαλίζουν όχι µόνο τη συµµετοχή, αλλά την ελεύθερη 
συµµετοχή. Καθένας δικαιούται να συµµετέχει ή να µη συµµετέχει κατά το 
µέτρο που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο τηρώντας τους νόµους του Συντάγµατος. 
 

Το Σύνταγµα κατοχυρώνει και την ελεύθερη συµµετοχή στην 
γενικότερη κοινωνική ζωή της χώρας, στο υπόλοιπο δηλαδή φάσµα της 
ανθρώπινης ζωής πέρα από την πολιτική και την οικονοµία73. Είναι ένα βασικό 
ανθρώπινο δικαίωµα, το οποίο ανήκει όπως είναι φυσικό σε φυσικά πρόσωπα, 
ηµεδαπούς και αλλοδαπούς, και κατ’ εξαίρεση και σε νοµικά πρόσωπα. Στη 
γενικότερη “κοινωνική ζωή” ανήκεί και η “αθλητική ζωή”. Στο δικαίωµα 
συµµετοχής στη κοινωνική ζωή περιέχεται το δικαίωµα συµµετοχής στην 
αθλητική ζωή.  

Η εκδήλωση της προσωπικότητας ενός προσώπου κατά την αθλητική 
του δράση και ενασχόληση προστατεύεται από το Σύνταγµα µε την 
προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλονται τα ΄΄χρηστά ήθη΄΄ και τα δικαιώµατα των 
άλλων. ∆εδοµένης της παιδαγωγικής και κοινωνικής σηµασίας του 
αθλητισµού, πρέπει να εξασφαλίζονται στον αθλούµενο όλες εκείνες οι 
δυνατότητες για την απρόσκοπτη, ανεµπόδιστη και ελεύθερη ανάπτυξη των 

                                                 
68 ΄΄Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει την προσωπικότητα του και να συµµετέχει στην 
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των 
άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη΄΄. 
69 ΄΄Ως προσωπικότητα νοείται ο ειδικός συνδυασµός των γενικών υλικών, πνευµατικών και 
κοινωνικών γνωρισµάτων του ανθρώπινου γένους σε συγκεκριµένο άτοµο΄΄, ∆ηµητρόπουλος 
Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, σελ. 966. 
70 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, 2001, σελ. 967 
71 όπως παραπάνω, υποσηµ. 59 
72 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, Θ’ 2001, σελ. 967 
73 όπως παραπάνω, υποσηµ. 61 
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προσωπικών του ικανοτήτων µε πλήρη σεβασµό και να λαµβάνεται µέριµνα, 
ώστε να µη γίνονται δυσµενείς διακρίσεις αναφορικά µε την πρόσβαση των 
ενασχολούµενων µε τον αθλητισµό στις αθλητικές δραστηριότητες και 
εγκαταστάσεις.  

Στο πλαίσιο του δικαιώµατος της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας στον αθλητικό χώρο εντάσσεται η ελεύθερη επιλογή 
αθλήµατος, η ελευθερία άσκησης και εξάσκησης, η ελευθερία εισόδου στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις, η ελευθερία συµµετοχής (θετική µορφή) ή µη 
(αρνητική έκφανση) στις αθλητικές ενώσεις κλπ. Το δικαίωµα, όµως, αυτό δεν 
εφαρµόζεται δίχως περιορισµούς. Αυτοί µπορεί να επιβληθούν κατά την 
θεσµική εφαρµογή του άρθρου 5 στο µέτρο που επιτρέπονται από την αρχή της 
αιτιώδους συνάφειας και του αιτιώδους των περιορισµών. Τέτοιους 
περιορισµούς αποτελούν η υποχρεωτική συµµετοχή των αθλητών στις εθνικές 
οµάδες74 λόγω των ποινικών κυρώσεων που επιβάλλονται στους αρνούµενους, 
καθώς και η υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας των αθλητών προκειµένου να 
συµµετάσχουν σε προπονήσεις και αγώνες75. Σε αυτό το ζήτηµα έγκειται ο 
θεµιτός περιορισµός της απαγόρευσης της χρήσης ουσιών ΄΄dopping΄΄, που 
επιβάλλεται από την ανάγκη προστασίας του θεσµού των αθλητικών αγώνων 
και της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών για όλους τους συµµετέχοντες στα 
πλαίσια των αγώνων αυτών. 

Περιορισµοί µπορεί να υπάρξουν και στην συµβατική ελευθερία του 
αθλητή σύµφωνα µε το άρθρο 33 § 4 ν. 2725/9976, καθώς και µε τα άρθρα 91-
93, που προσδιορίζουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις και συγκεκριµένη περίοδο 
χρονική, κατά την οποία επιτρέπεται η σύναψη συµφωνίας, συνεργασίας 
µεταξύ αθλητή και νέου Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. (µεταγραφή). Σύµφωνα µε την 
νοµολογία77 είναι έγκυρη µεν η συµβατική δέσµευση του αθλητή για 
συνεργασία µε κάποια ΑΑΕ ή µε κάποιο ΤΑΑ, αλλά µια συµβατική δέσµευση 
διαρκούσα για πολύ µακρό χρονικό διάστηµα (π.χ. όλα τα χρόνια της ενεργούς 
αθλητικής ζωής του αθλητή) θα συνιστούσε υπέρµετρο περιορισµό της 
αθλητικής και συµβατικής ελευθερίας του αθλητή και για αυτό το λόγο θα ήταν 
άκυρη78. Το άρθρο 1 § 1 ν. 1646/198679, που απαγορεύει την κατοχή, τη χρήση 
ή τη διάθεση βεγγαλικών, καπνογόνων, κροτίδων και γενικά εύφλεκτων υλών, 

                                                 
74 Είναι θεµιτός, όµως, ο περιορισµός της ελευθερίας κίνησης που καθιερώνουν τα συµβόλαια 
µεταξύ των αθλητών και ΑΑΕ ή ΤΑΑ, προκειµένου οι πρώτοι να ακολουθήσουν την οµάδα 
τους σε πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού κατά τη διάρκεια των αθλητικών 
οργανώσεων. 
75 αρ. 33 §§ 5 & 9 αντίστοιχα ν. 2725/1999  
76 ΄΄Επιτρέπεται σε αθλητή ατοµικού ή οµαδικού αθλήµατος να συνάπτει συµβάσεις χορηγίας ή 
διαφήµισης προϊόντων ή υπηρεσιών µε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται 
στους τεχνικούς µηχανισµούς του αθλήµατος, στους κανονισµούς της οικείας αθλητικής 
οµοσπονδίας ή της ∆.Ο.Ε. Οι συµβάσεις απαιτείται να εγκριθούν από την οικεία αθλητική 
οµοσπονδία και µε µέριµνά της να κατατεθούν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Αν δεν συντρέχει µία από 
τις προϋποθέσεις, οι συµβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. ΄΄  
77 ΣτΕ 2944/1980 
78 Ρέµελη Κ.Σ., Οι περιορισµοί της Συµβατικής Ελευθερίας των Επαγγελµατιών Αθλητών, 
Πανδέκτης Αθλητικού ∆ικαίου 1: 4, 1992-1993, σελ. 547 επ. 
79 ν. 1646/86 υπό τίτλο ΄΄Μέτρα πρόληψης και καταστολής βίας στους αθλητικούς χώρους και 
άλλες διατάξεις΄΄ 
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εντός των αθλητικών χώρων ή έξω από αυτούς, εισάγει θεµιτό περιορισµό για 
χάριν της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας τόσο των αθλουµένων, όσο 
και των παραγόντων και των θεατών. 

3.2  ∆ικαιώµατα του Κοινωνικού Χώρου 

3.2.1  Φυσική υπόσταση 

3.2.1.1  Υγεία & γενετική ταυτότητα (21 §3, 5 §5) 
 

Η υγεία προστατεύεται κατ’ αρχήν ως αµυντικό δικαίωµα και µε την 
έννοια αυτή αποκρούει κάθε επιθετική ενέργεια που στρέφεται κατά αυτής. Ως 
υγεία νοείται η φυσική, σωµατική και πνευµατική κατάσταση του ανθρώπου80. 
Το προστατευτικό περιεχόµενο του δικαιώµατος στρέφεται µόνο προς το 
Κράτος, το οποίο υποχρεούται όχι µόνο να σέβεται, δηλαδή να µην παραβιάζει 
το ίδιο, αλλά και να το προστατεύει από τις παραπάνω επιθετικές ενέργειες των 
συνανθρώπων. Το Σύνταγµα αναφέρεται και ως διασφαλιστικό  (΄΄κοινωνικό΄΄) 
δικαίωµα στην υγεία81, εφόσον αφορά την υπόσταση του ανθρώπου82. 

Με την αναθεώρηση του 2001 προστέθηκε νέα παράγραφος υπ’ 
αριθµόν 5 στο άρθρο 583, η οποία οφείλει να συνδυαστεί µε την 3η του άρθρου 
21, προς προστασία της υγείας και της γενετικής ταυτότητας των πολιτών. Οι 
δύο παραπάνω παράγραφοι εντασσόµενες στο θεσµό του αθλητισµού αποκτούν 
ιδιαίτερη σηµασία εξαιτίας της επίπονης, εξουθενωτικής και πολλές φορές 
εξαντλητικής προπόνησης, στην οποία υποβάλλονται οι αθλητές, και συχνά 
οδηγεί στην βλάβη της υγείας του. 

Με τα παραπάνω δεδοµένα, ο ν. 2725/1999 αναθέτει την σωµατική 
άσκηση των αθλητών σε πρόσωπα αρµόδια µε ειδικές γνώσεις φυσικής αγωγής 
και προσόντα. Επιβάλλεται κατά την διάρκεια των προπονήσεων και των 
αθλητικών εκδηλώσεων, εκτός από τους ειδικευµένους προπονητές, και η 
παρουσία εξειδικευµένων αθλίατρων. 

Στα πλαίσια της προστασίας της γενετικής ταυτότητας του άρθρου 5 § 
5, ένας αθλητής, ο οποίος τραυµατίστηκε, έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την 
περίθαλψή του από τον αθλίατρο της οµάδας του και να επιλέξει ο ίδιος τον 
φορέα νοσηλείας του. Η επιβολή από το αθλητικό σωµατείο ή την ΑΑΕ 
συγκεκριµένου φορέα νοσηλείας µε τη σύναψη συµβολαίου συνεργασίας και 
την προσθήκη του ανάλογου όρου µπορεί να θεωρηθεί µη θεµιτός και 
αντισυνταγµατικός περιορισµός.  

3.2.1.2  Περιβάλλον (24 Συντ.) 
 

                                                 
80 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, 2001, σελ. 975 επ. 
81 Σχετικά µε την αναγνώριση του δικαιώµατος υγείας βλ. Κρεµαλή, Το δικαίωµα για 
προστασία της υγείας 1987, σελ 49 επ. 
82 ∆ηµητόπουλος Α., όπ. παρ., σελ 977 επ. 
83 Αρ. 5 § 5: ΄΄Καθένας έχει δικαίωµα στην προστασία της υγείας και τη γενετικής του 
ταυτότητας…΄΄ και αρ. 21 § 3: ΄΄Το Κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών…΄΄ 
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Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προστασία της ίδιας της 
υπόστασης, της υγείας του ανθρώπου, ως κατάσταση πλήρους φυσικής, 
διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόµου ή του συνόλου του 
πληθυσµού84. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
αποτελεί υποχρέωση του κράτους, το οποίο οφείλει να λαµβάνει προληπτικά ή 
κατασταλτικά µέτρα85. Κατοχυρώνεται αντικειµενικά το περιβάλλον, από το 
οποίο πηγάζουν και τα αντίστοιχα ατοµικά δικαιώµατα. 

Η κυριότερη απειλή κατά του περιβάλλοντος είναι οι ανθρώπινες 
ενέργειες και επεµβάσεις, καθώς είναι δυνατόν να υπάρξουν περιβαλλοντικές 
µεταβολές και χωροταξικές ανακατατάξεις, προκειµένου να κατασκευαστούν 
αθλητικοί χώροι εκγύµνασης και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, στα 
πλαίσια της υλοποίησης του δικαιώµατος στον αθλητισµό (αρ. 16 § 9). Αυτέ οι 
ανθρώπινες επεµβάσεις, που αναπόφευκτα θα επιφέρουν αλλαγές στο 
περιβάλλον, δεν είναι δυνατό να γίνονται έξω από τα όρια του θεµιτού και να 
προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες. Η παράλληλη κατοχύρωση του αθλητισµού 
και του περιβάλλοντος  οδηγεί στον ενδεχόµενο περιορισµό του ενός 
δικαιώµατος υπέρ του άλλου και της µία κρατικής υποχρέωσης υπέρ της άλλης. 
Αυτός ο περιορισµός θα τελεί σε συµφωνία µε την αρχή της αιτιώδους 
συνάφειας και χωρίς να αναιρεί τον πυρήνα καµίας από τις δύο συνταγµατικές 
υποχρεώσεις. 

3.2.1.3  Κοινωνική Ασφάλιση 
 

Ο συντακτικός νοµοθέτης συµπεριέλαβε στο σχετικό µε την εργασία 
άρθρο (άρθρο 22 § 4) διάταξη αναφερόµενη στην κοινωνική ασφάλιση86. Η 
κοινωνική ασφάλιση συνδέεται µε την υπόσταση του ανθρώπου, αφορά την 
υγεία, αλλά και την συνταξιοδότηση, υπερβαίνει κατά συνέπεια το εργασιακό 
πλαίσιο87. Ο συντακτικός νοµοθέτης δεν ορίζει το περιεχόµενο, το είδος της 
µέριµνας, αλλά εξουσιοδοτεί το κοινό νοµοθέτη. Η κοινωνική ασφάλιση 
κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα ως θεσµός. Από την αντικειµενική αυτή 
θεσµική κατοχύρωση απορρέουν τα αντίστοιχα κοινωνικά δικαιώµατα για 
κοινωνική ασφάλιση. 

Ο ν. 2725/1999 στην προσπάθειά του να υλοποιήσει την κρατική αυτή 
µέριµνα υπάγει τους αµειβόµενους αθλητές και τους επαγγελµατίες στους 
κλάδους ασφάλισης του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ορίζει, ότι οι 
αθλητές, µέλη των συνδικαλιστικών ενώσεων, µπορούν να συνιστούν 
αλληλοβοηθητικά ταµεία µε τη µορφή των νοµικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου. Το άρθρο 36 του ίδιου νόµου καθιερώνει ειδικό λογαριασµό στη 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για την περίθαλψη και την ενίσχυση 
ανασφάλιστων ερασιτεχνών πρώην αθλητών και τεχνικών στελεχών κάθε 

                                                 
84 ν. 1650/1986 αρ. 2 § 8. 
85 Άρθρο 24 § 1 Συντάγµατος, ν. 1515/85 (ΦΕΚ Α 18) Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα 
προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. 
86 Συντ. 22 § 4: ΄΄Το Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως 
νόµος ορίζει΄΄ 
87 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, σελ. 978  
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κλάδου άθλησης και για την ενίσχυση αναξιοπαθουσών οικογενειών εν 
ενεργεία ανασφάλιστων αθλητών, που απεβίωσαν. 

3.2.2 Πνευµατική υπόσταση 

3.2.2.1  Παιδεία (16 Συντ.) 
 

Παιδεία µε την ευρύτερη έννοια του όρου είναι η καλλιέργεια του 
ανθρωπίνου πνεύµατος88. Περαιτέρω ο όρος ΄΄παιδεία΄΄ γίνεται αντιληπτός µε 
δύο έννοιες, την ουσιαστική και την τυπική. Η ουσιαστική έννοια αναφέρεται 
σε πνευµατικά αγαθά, στο ουσιαστικό περιεχόµενο της παιδείας. Η τυπική 
έννοια αναφέρεται στη διαδικασία µέσα από την οποία προέρχεται η παιδεία. 
Με αυτή τη στενότερη έννοια ο όρος ΄΄παιδεία΄΄ περικλείει την εκπαίδευση ή 
και το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η παιδεία προστατεύεται από το Σύνταγµά µας 
στο άρθρο 16 αντικειµενικά, ως θεσµός ή ως σύνολο θεσµών και υποκειµενικά 
µε την µορφή δηλαδή των ατοµικών δικαιωµάτων, που απορρέουν από τους 
παραπάνω θεσµούς.  

Το άρθρο 16 ορίζει: ΄΄Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 
Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική 
αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της ηθικής και θρησκευτικής συνείδησης 
και της διάπλασής τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες΄΄. 
Κατοχυρώνεται µε αυτή τη διάταξη η ελευθερία της παιδείας ως ατοµικό και 
κοινωνικό δικαίωµα µε περιεχόµενο αµυντικό, προστατευτικό και 
εξασφαλιστικό-διασφαλιστικό. Η παιδεία, ως µητρικό δικαίωµα, ρητά 
περιλαµβάνει την φυσική αγωγή, ως µερικότερο δικαίωµα και βιοτικό χώρο. Ο 
φορέας του δικαιώµατος είναι ελεύθερος να αποφασίσει την αθλητική του 
εκπαίδευση, τον τρόπο και το είδος αθλήµατος. Ο νοµοθέτης σε αυτό το 
πλαίσιο καθιέρωσε το σχολικό αθλητισµό µε την ένταξη του µαθήµατος της 
φυσικής αγωγής (γυµναστικής) στο πρόγραµµα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
των δηµοτικών και γυµνασίων, αλλά και των λυκείων και της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης89. Επίσης, λειτουργούν ελεύθερα δηµοτικά γυµναστήρια και 
χώροι άθλησης. Με το άρθρο 58 ν. 2725/99 µερίµνησε ο νοµοθέτης για την 
ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού και την σύνδεσή του µε το σωµατειακό.  

3.2.2.2  Θρησκευτική ελευθερία (13 Συντ.) 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 Συντ.90, η ελευθερία της θρησκευτικής 

συνείδησης είναι απαραβίαστη και ως θρησκευτική συνείδηση νοείται η 
ενδιάθετη πίστη και η εξωτερίκευσή της προς οποιοδήποτε δόγµα για την 
υπόσταση του θείου91. Αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα, που απορρέει από την 
αντικειµενική αρχή της ελευθερίας της θρησκείας. Κατοχυρώνεται έτσι το 

                                                 
88 ∆ηµητρόπουλος Α., όπ. παρ., σελ 994 επ. 
89 άρθρο 16 §§ 5-7 Συντ. 
90 ΄΄Η ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατοµικών και 
πολιτικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός΄΄. 
91 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, 2001, σελ. 1014 
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δικαίωµα του καθενός να πρεσβεύει ή να µην πρεσβεύει κάποιο δόγµα, καθώς 
επίσης και το δικαίωµα του να εκδηλώνει ή όχι τις οποιεσδήποτε θρησκευτικές 
του πεποιθήσεις. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης κατοχυρώνεται ως 
δικαίωµα αµυντικό και προστατευτικό, το οποίο ταυτοχρόνως τριτενεργεί. 

Φορείς του δικαιώµατος είναι τα φυσικά πρόσωπα, αλλοδαποί και 
ηµεδαποί και ανιθαγενείς. Εφαρµόζεται, συνεπώς, και στους αθλητές. Η 
απόλαυση του δικαιώµατος στον αθλητισµό δεν γίνεται να παρακωλύεται ούτε 
από κρατικούς, ούτε από ιδιωτικούς φορείς. Παραβίαση του δικαιώµατος θα 
συνιστούσε η απαγόρευση εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις προσώπων 
που πιστεύουν σε συγκεκριµένο δόγµα ή η επιβολή όρκου θρησκευτικού στους 
ενασχολούµενους µε τον αθλητισµό ή αποφοίτους ΤΕΦΑΑ κ.α. ∆εν µπορεί να 
κρίνεται ο εκάστοτε αθλητής από τα θρησκευτικά του πιστεύω και να γίνονται 
εις βάρος του διακρίσεις. Οι δηµιουργούµενες σε αυτές τις περιπτώσεις 
αντιθέσεις είναι ανοµοιογενείς, διότι το βασικό στοιχείο των αντιθέσεων, οι 
θρησκευτικές πεποιθήσεις, δεν ανήκουν στο φυσικό, άρα και στο νοµικό, 
περιεχόµενο του δικαιώµατος στον αθλητισµό. Αλλά και ούτε επιτρέπεται ο 
αθλητής να αρνείται κατ’ εξακολούθηση την παροχή υπηρεσιών του και την 
τήρηση των αθλητικών υποχρεώσεων του µε την αιτιολογία, ότι έρχεται σε 
αντίθεση µε τις πεποιθήσεις του, εφόσον από πριν γνώριζε την αντίθεση αυτή 
και δεν είναι δυνατή η τήρηση των ίδιων αθλητικών υποχρεώσεων από άλλο 
πρόσωπο  

3.2.3  Ιδιωτική σφαίρα (9 συντ.) 

3.2.3.1  Ιδιωτική οικογενειακή ζωή-
Κατοικία 

 
Το Σύνταγµα κατοχυρώνει στο άρθρο 9 § 1 εδ. β92 το απαραβίαστο της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, τα οποία αποτελούν τις δύο εκφάνσεις της 
ιδιωτικής σφαίρας93. Τα δικαιώµατα που απορρέουν έχουν αµυντική και 
προστατευτική διάσταση. Το κράτος υποχρεούται όχι µόνο να µην παραβιάζει 
το ίδιο, αλλά και να φροντίζει για το απαραβίαστο, αν προστατεύει την 
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή από απειλές άλλων. Φορείς του δικαιώµατος 
είναι και οι αθλητές, καθόσον αποτελούν πρόσωπα γνωστά στο ευρύ κοινό και 
λόγω του ανεπτυγµένου και δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος, που δύναται να 
υφίσταται για αυτούς, συχνά η οικογενειακή και προσωπική τους ζωή 
απειλείται. ∆ηµοσιεύµατα, πληροφορίες, φωτογραφίες που αποκαλύπτουν το 
σύνολο της ιδιωτικής ζωής των αθλητών απαγορεύεται συνταγµατικά. Ωστόσο 
το δικαίωµά τους µπορεί να περιοριστεί θεµιτά και αιτιωδώς σχετιζόµενο µε 
τον εκάστοτε περιορισµό. Π.χ., ο αθλητής ως δηµόσιο πρόσωπο δεν µπορεί να 
έχει τις ίδιες αξιώσει βάρος ενός φωτογράφου, ο οποίος φωτογραφίζει τον ίδιο 
και την οικογένειά του, συγκριτικά µε ένα πρόσωπο µη γνωστό. Επιτρέπονται 

                                                 
92 ΄΄Η κατοικία του καθενός αποτελεί άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου 
είναι απαραβίαστη. Καµία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά µόνο όταν και όπως ο νόµος 
ορίζει και πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας ΄΄ 
93 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, 2001, σελ. 1030, § 384 
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οι αιτιώδεις περιορισµοί της οικογενειακής ζωής, όπως όταν οι αθλητές 
υποχρεούνται να ακολουθούν την οµάδα τους σε µακροχρόνια ταξίδια κατά τα 
οποία δεν τους επιτρέπεται να συνοδεύονται από την οικογένειά τους.  

Η συνταγµατικά προστατευόµενη κατοικία αποτελεί εκείνον τον 
ιδιωτικό φυσικό χώρο, στον οποίο ο δικαιούχος µπορεί να απαγορεύει ή να 
επιτρέπει την είσοδο σε άλλους94. Κατοικία δεν είναι µόνο το κτισµένο σπίτι, 
το οικοδόµηµα, αλλά κάθε χώρος περιφραγµένος, ώστε δεν µπορεί να είναι 
ελεύθερα προσιτός στο ευρύ κοινό. Άρα και ο χώρος ο προορισµένος για τη 
διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων (προπονήσεις, αγώνες κλπ) είναι 
δυνατόν να θεωρηθεί ΄΄κατοικία΄΄ συνταγµατικά προστατευόµενη. 

Το δικαίωµα στην κατοικία έχει αµυντικό, προστατευτικό και 
διεκδικητικό περιεχόµενο95. Το αµυντικό περιεχόµενο καθιστά την κατοικία 
άσυλο96 επιτρέποντας την απαγόρευση κάθε κρατικής και ιδιωτικής επέµβασης 
χωρίς τη θέληση του δικαιούχου. Στην περίπτωση του Αθλητισµού, βρίσκει 
εφαρµογή το αµυντικό περιεχόµενο και αποκλείει τις ξένες επεµβάσεις στους 
αθλητικού χώρους που προορίζονται για ορισµένο αριθµό προσώπων. 
Αναγκαία συνέπεια της αναγωγής των αθλητικών χώρων σε ΄΄άσυλο΄΄ είναι η 
απαγόρευση οποιαδήποτε έρευνας (άρθρο 9 § 1 εδ. γ’), η οποία γίνεται µόνο 
υπό προϋποθέσεις και πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής 
εξουσίας. Εξαιρέσεις εισάγει ο νοµοθέτης µε τα άρθρα 253 επ. ΚΠοιν∆97 και 
929 § 1 Κπολ∆. 

3.2.3.2  Παιδική ηλικία (21 § 1 Συντ.) 
 

Στη σύγχρονη νοµική επιστήµη γίνεται συχνά λόγος για τα δικαιώµατα 
των παιδιών98 και την προστασία της παιδικής ηλικίας99. Η απαίτηση αυτή 
δηµιουργήθηκε από την ανάγκη προστασίας του παιδιού από την εξουσία του 
ασκούντος την επιµέλεια. Το άρθρο 21 § 1 ορίζει το εξής: ΄΄Η οικογένεια, ως 
θεµέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάµος, η  
µητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους΄΄. 

Εδώ περιλαµβάνεται και η προστασία του ανήλικου αθλητή, για τον 
οποίο προέβλεψε ειδικότερα το άρθρο 3 ν. 2725/1999, ότι δεν µπορεί να είναι 
µέλος αθλητικού σωµατείου όποιος δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της 

                                                 
94 όπως παραπάνω, υποσηµ. 79, σελ. 1034 
95 όπως παραπάνω, υποσηµ. 79, σελ. 1036 επ. 
96 όπ. παρ., σελ. 1038, ΄΄ Άσυλο της κατοικίας είναι ο συνταγµατικά προστατευόµενος 
ιδιωτικός φυσικός χώρος του ανθρώπου, στον οποίο απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση 
χωρίς τη θέληση του δικαιούχου΄΄ 
97 ΄΄Αν διεξάγεται ανάκριση για κακούργηµα ή για πληµµέληµα έρευνα διενεργείται όταν 
µπορεί βάσιµα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήµατος, η αποκάλυψη ή η σύλληψη των 
δραστών ή η βεβαίωση ή η αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθεί ή να διευκολυνθεί µόνο µε αυτήν΄΄. 
98 στις 26 Ιανουαρίου 1990 υπογράφτηκε στη Ν. Υόρκη η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα 
του παιδιού. Η σύµβαση κυρώθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 28 § 1 Συντάγµατος µε τον ν. 
2101/1992 ΦΕΚ Α’ 192 και αποτελείται από 54 άρθρα. Επίσης, ΝοΒ 1992, σελ. 1681 επ. 
99 Κουράκης Ν, ∆ίκαιο ανηλίκων και δικαιώµατα του ανθρώπου. Παλαιότερες και νεότερες 
τάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανατ. Από τον 42ου ∆ιεθνούς Σεµιναρίου 
Εγκληµατολογίας 1991. 
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ηλικίας του, ενώ στο άρθρο 90  1 εδ. β’ του ιδίου νόµου, ότι ο αθλητής κάτω 
των 18 ετών δεν επιτρέπεται να συνάπτει σύµβαση παροχής αθλητικών 
υπηρεσιών µε ΑΑΕ ή ΤΑΕ. Επίσης, µε τα άρθρα 34-35 ν. 2725/99 ενισχύονται 
οι αθλητικές προσπάθειες διακρινόµενων νεαρών αθλητών-µαθητών 
παρέχοντας τους διευκολύνσεις στην εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και υποτροφίες. ∆εδοµένου, ότι τα παιδιά έχουν αυξηµένη ανάγκη 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, η κρατική υποχρέωση προς 
προστασία αυτών επαυξάνεται, καθόσον οι υπερβολικές υποχρεώσεις των 
σηµερινών αθλητών δύνανται να περιορίσουν αυτή την ανάπτυξη. 

Η συνταγµατικά επιτασσόµενη προστασία της παιδικής ηλικίας 
επιβάλλει την λήψη µέτρων ενάντια στην αυθαίρετη µεταχείριση του ανήλικου 
αθλητή, στην χορήγηση εν αγνοία του διαφόρων ουσιών, στην αύξηση των 
ωρών προπόνησης σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων, στην εξαντλητική 
προπόνηση µε κίνδυνο τη σωµατική του βλάβη και υγεία και στην κατάχρηση 
της γονικής κηδεµονίας. Άξονας των ρυθµίσεων πρέπει να είναι η υπέρτατης 
αξίας και ιεραρχικά ανώτερης από οποιοδήποτε πρωταθλητισµό ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των ανήλικων αθλητών.   

3.2.3.3 Απόρρητο Επικοινωνίας (19 Συντ.) 
 

Το άρθρο 19 Σ.100 κατοχυρώνει το απόρρητο της επικοινωνίας ως 
ανθρώπινης δραστηριότητας ειδικά προστατευόµενης από το Σύνταγµα101, της 
οποίας η σπουδαιότητα προκύπτει από αυτή την ίδια την κοινωνική φύση του 
ανθρώπου, καθώς αυτός έρχεται σε επαφή, σε συνεννόηση µε άλλους 
ανθρώπους, απευθυνόµενος για οποιοδήποτε λόγο προς αυτούς. Το απόρρητο 
των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. ΄΄Νόµος ορίζει τις 
εγγυήσεις κάτω από τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσµεύεται από το 
απόρρητο για λόγους εθνικής ασφαλείας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών 
εγκληµάτων’’. 

Το παραπάνω απόρρητο ισχύει και για τους αθλητές, όµως, µπορεί να 
περιοριστεί το θεσµικό του περιεχόµενο εντασσόµενο στον χώρο του 
αθλητισµού µε την τήρηση πάντοτε της αρχής της αιτιώδους συνάφειας. Η 
στενή σχέση των αθλητών µε τα σωµατεία, στα οποία ανήκουν, ή τις ΑΕ σε 
συνδυασµό µε την υποχρέωσή τους να ακολουθούν την οµάδα ή το σύλλογό 
τους είναι δυνατόν να δυσχεράνει την επικοινωνία µε το οικογενειακό τους και 
φιλικό τους περιβάλλον. Αυτή η ιδιόµορφη σχέση φυσικά δεν επιτρέπεται να 
παραβιάσει την αρχή του απορρήτου της επικοινωνίας µε τα οικεία τους 
πρόσωπα, εφόσον δεν τελεί σε αιτιώδη συνάρτηση.   

∆εν δικαιούται, εποµένως, ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
να παραβιάζει την αλληλογραφία και τις επιστολές των αθλητών. Κατά το 
Σύνταγµα, το απόρρητο των επιστολών είναι απολύτως απαραβίαστο. 
Πρόκειται για ανοµοιογενή αντίθεση ανάµεσα στο σχετικό δικαίωµα, το οποίο 

                                                 
100 ΄΄Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο…΄΄ 
101 ∆ηµητρόπουλος Α., οπ παρ, σελ 1048 
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αναφέρεται στην ιδιωτική ζωή του αθλητή εν προκειµένω και στο περιεχόµενο 
της αθλητικής σχέσης, που αναφέρεται στην οικονοµική και επαγγελµατική 
σχέση. Από την έλλειψη αιτιώδους συνάφειας προκύπτει ότι δεν είναι 
επιτρεπτός ο περιορισµός του συγκεκριµένου δικαιώµατος στα πλαίσια της 
συγκεκριµένης σχέσης, ότι δηλαδή δεν τίθεται ζήτηµα θεσµικής προσαρµογής 
του δικαιώµατος. 

3.2.4  Βασικές µορφές συλλογικής δράσης 

3.2.4.1 Συναθροίσεις 
 

Στο άρθρο 11 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται το δικαίωµα των 
Ελλήνων να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. Γενικά συνάθροιση είναι η 
συνάντηση περισσότερων ατόµων σε συγκεκριµένο χρόνο και τόπο δηµόσιο ή 
ιδιωτικό102. Ο ευρύτερος αυτός ορισµός περιλαµβάνει µόνο το οντολογικό 
στοιχείο (corpus) της συνάθροισης και δεν αναφέρεται και στο πνευµατικό ή 
τελολογικό στοιχείο, τον σκοπό(animus). Με τον συνυπολογισµό και του 
δεύτερου αυτού στοιχείου συνάθροιση αποτελεί η συγκέντρωση προσώπων 
στον ίδιο χώρο µε κοινότητα σκοπού. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και 
πρόθεση διαδήλωσης του επιδιωκόµενου σκοπού. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει 
την ελεύθερη συνάθροιση ως θεσµό συνυφασµένο µε αυτή την ίδια την ουσία 
της ∆ηµοκρατίας, καθιερώνει κατά συνέπεια αντικειµενική αρχή µε καθολική 
ισχύ σε ολόκληρη την έννοµη τάξη. Κατά του Κράτους το δικαίωµα του 
συνέρχεσθαι αποκτά και αµυντικό και προστατευτικό περιεχόµενο103. Αυτό 
υποχρεούται όχι µόνο να απέχει από κάθε οποιαδήποτε επέµβαση που θα 
παρεµπόδιζε την ελευθερία συµµετοχής σε συναθροίσεις, αλλά ταυτόχρονα 
οφείλει να εξασφαλίζει και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
δικαιώµατος. Επίσης, το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ανήκει στα επιδεκτικά 
διαπροσωπικής ενέργειας συνταγµατικά δικαιώµατα, η οποία όµως δεν περιέχει 
το διεκδικητικό περιεχόµενο του δικαιώµατος.   

3.2.4.2  Σωµατεία-Ενώσεις προσώπων 
 

Το άρθρο 12104 Συντάγµατος κατοχυρώνει το δικαίωµα των Ελλήνων να 
συνιστούν ενώσεις προσώπων και µη κερδοσκοπικά σωµατεία. Ένωση 
προσώπων µε την ευρεία έννοια105 του όρου, προστατευόµενη από το άρθρο 
12, είναι κάθε τυπική (σωµατείο) ή άτυπη µη πρόσκαιρη ένωση, η οποία 
επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό. Τυπικές ενώσεις προσώπων αποτελούν τα 
σωµατεία και ειδική περίπτωση αυτών τα αθλητικά. Το µνηµονευόµενο άρθρο 

                                                 
102 ∆ηµητρόπουλος Α., όπ παρ., σελ 1058 
103 ∆ηµητρόπουλος Α., όπ παρ., σελ 1065. 
104 ΄΄1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να συνιστούν ενώσεις και µη κερδοσκοπικά σωµατεία, 
τηρώντας τους νόµους, που ποτέ όµως δεν µπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού από προηγούµενη άδεια….΄΄ 
105 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, 2001, σελ. 1068, 1071 
επ. 
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δεν περιλαµβάνει όλες τις ενώσεις. Από το  γενικό δικαίωµα του 
συνεταιρίζεσθαι, ο συντακτικός νοµοθέτης έχει αποχωρίσει και ρυθµίζει 
ιδιαίτερα ορισµένες ειδικότερες µορφές της γενικότερης συνεταιριστικής 
ελευθερίας, όπως η ίδρυση πολιτικών κοµµάτων (άρθρο 29), οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις (άρθρο 23), οι φοιτητικοί σύλλογοι (άρθρο 16 § 5 
εδ. δ’) κλπ. Εδώ εµπίπτουν και οι ενώσεις αθλητικών σωµατείων, οι οποίες 
ρυθµίζονται ειδικότερα από το άρθρο 16 § 9 εδ. β’.  

Σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη: ΄΄Το Κράτος επιχορηγεί και 
ελέγχει τις ενώσεις αθλητικών σωµατείων κάθε είδους, όπως νόµος ορίζει106. 
Νόµος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά 
στις επιχορηγούµενες ενώσεις σύµφωνα µε τον προορισµό τους΄΄. Με την 
διάταξη αυτή ενισχύεται η κρατική ενίσχυση των ενώσεων αθλητικών 
σωµατείων µε ένα καθεστώς διαφορετικού κρατικού ελέγχου συγκριτικά µε 
εκείνο που επιτρέπεται και ασκείται στις κοινές ενώσεις και σωµατεία. 
Επιτάσσεται η κρατική επιχορήγηση και ο έλεγχος των αθλητικών σωµατείων 
από το ίδιο το κείµενο του Συντάγµατος. Οι αθλητικές αυτές ενώσεις 
αποτελούν φορείς άσκησης συγκεκριµένης πολιτικής µε στόχο την ρύθµιση του 
αθλητικού τοµέα. Υπό αυτό το πρίσµα, οι διατάξεις των άρθρων 1-30 του ν. 
2725/99107, µε τις οποίες καθορίζεται η έκταση και η διαδικασία άσκησης 
διοικητικής εποπτείας στις ενώσεις αθλητικών σωµατείων, είναι απόλυτα 
σύµφωνες µε το Σύνταγµα. 

Στο περιεχόµενο της γενικότερης συνεταιριστικής ελευθερίας του 
άρθρου 12 §§ 1 & 2 περιλαµβάνεται η ελευθερία εισόδου και εξόδου από 
κάποιο σωµατείο, το δικαίωµα συµµετοχής του ατόµου στην λειτουργία της 
ένωσης προσώπων και η ελευθερία λειτουργίας, η οποία αναφέρεται στο 
συνεταιρισµό ως σύνολο, σε συνδυασµό µε την ελευθερία προσδιορισµού του 
σκοπού του σωµατείου108. Οι ελευθερίες αυτές δύνανται να περιοριστούν κατά 
τη θεσµική εφαρµογή του δικαιώµατος στα πλαίσια του αθλητικού θεσµού. 
Είναι αυτονόητο, ότι οι περιορισµοί αυτοί τελούµενοι σε σχέση µε την αιτιώδη 
συνάφεια είναι θεµιτοί. Οι ρυθµίσεις αυτές θα ισχύσουν στις αθλητικές ενώσεις 
µέχρι το σηµείο εκείνο που δεν αναιρούνται οι επιταγές του άρθρου 16 § 9. Το 
παραπάνω αναφερόµενο καθεστώς οικονοµικής ενίσχυσης και διοικητικής 
εποπτείας επιτρέπεται µόνο για της ενώσεις αθλητικών σωµατείων και όχι για 
τα σωµατεία καθ’ εαυτά109, τα οποία εξακολουθούν να υπάγονται στις γενικές 
διατάξεις του άρθρου 12 §§ 1-3. 

                                                 
106 ν. 75/75 ΄΄περί οργανώσεων του εξωσχολικού αθλητισµού και ρυθµίσεων συναφών 
θεµάτων΄΄ Α’ 138 
107 Τα άρθρα 1-9 περιλαµβάνουν ρυθµίσεις σχετικές µε την έννοια, τον σκοπό, τα µέλη, τα 
κωλύµατα εγγραφής, τα όργανα, τα βιβλία, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αθλητικών 
σωµατείων και τα άρθρα 10-30 σχετικές µε τις αθλητικές ενώσεις και τα τις αθλητικές 
οµοσπονδίες. 
108 ∆ηµητρόπουλος Α., οπ. παρ., σελ 1073-1074 
109 ∆αγτόγλου Π.∆., Ατοµικά ∆ικαιώµατα Β’, σελ. 768 § 1046 
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3.2.5 Μαζική ενηµέρωση και επικοινωνία 

3.2.5.1 Τύπος 
 

Ο όρος ΄΄τύπος΄΄ γίνεται αντιληπτός µε δύο έννοιες, την υποκειµενική 
και την αντικειµενική110. Με την υποκειµενική έννοια τύπος είναι το 
υποκείµενο ή η µέθοδος της παραγωγής εντύπων. Με την έννοια αυτή 
χρησιµοποιείται στο άρθρο 14 § 2 Συντ ο όρος τύπος, όταν ορίζει ότι αυτός 
είναι ελεύθερος.  Με την αντικειµενική έννοια ο τύπος είναι το προϊόν του 
τύπου µε έννοια υποκειµενική, ταυτίζεται δηλαδή µε το έντυπο. Το Σύνταγµα 
χρησιµοποιεί τον όρο τύπο µε αντικειµενική έννοια στο άρθρο 14 § 1, όπου ο 
τύπος γίνεται αντιληπτός ως µέσο έκφρασης των στοχασµών. Η ελευθερία του 
τύπου κατοχυρώνεται στο γενικότερο πλαίσιο της ελεύθερης διάδοσης των 
ιδεών111. Απαγορεύεται η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό µέτρο112, η 
οποία συνταγµατική αυτή επιταγή έχει απόλυτη ισχύ. Επίσης, απαγορεύεται η 
κατάσχεση εντύπων είτε πριν από την κυκλοφορία, είτε µετά113. Επιτρέπεται 
κατ’ εξαίρεση η κατασταλτική κατάσχεση µετά την κυκλοφορία µε παραγγελία 
του εισαγγελέα σε ειδικά από το Σύνταγµα οριζόµενες περιπτώσεις. Εφαρµογή 
του δικαιώµατος στον τύπο βρίσκει ένα ιδιαίτερο ζήτηµα, εκείνο του 
΄΄αθλητικού τύπου΄΄. 

Αθλητικός τύπος είναι εκείνος, ο οποίος απασχολείται µε τα αθλητικά 
δρώµενα και µόνο. Ο αθλητικός τύπος περιβάλλεται µε τις συνταγµατικές 
εγγυήσεις του άρθρου 14 Συντ. Είναι ελεύθερος να διαδώσει τις ιδέες του και 
τις απόψεις του υποστηρίζοντας την εκάστοτε αθλητική οµάδα ή 
δραστηριότητα, ενώ απαγορεύεται η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό 
µέτρο, όπως και η κατάσχεση. 

Επιπλέον, η διαπλοκή του τύπου και της προσωπικότητας εµφανίζει 
ιδιαίτερο νοµικό και πραγµατικό ενδιαφέρον114. Όπως όλα τα δικαιώµατα, έτσι 
και η ελευθερία του τύπου υπόκειται σε γενικούς περιορισµού, δεν µπορεί 
δηλαδή να ασκείται κατά προσβολή των δικαιωµάτων των άλλων. Σχετίζεται 
εποµένως άµεσα µε το άρθρο 5 § 1 για την ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, το οποίο επιτάσσει τον σεβασµό αυτής. Οι αντιθέσεις που 
δηµιουργούνται στο πεδίο της έντασης τύπου και προσωπικότητας δεν µπορούν 
να δικαιολογηθούν και να λυθούν µε την µέθοδο της στάθµισης των 
συµφερόντων. Εντασσόµενο το δικαίωµα στον αθλητικό χώρο αποκτά 
στενότερο περιεχόµενο και περιορίζεται χάριν του γενικού συµφέροντος και 
ειδικότερα χάριν του προστατευόµενου συνταγµατικά αθλητισµού. Η θεσµική 
εφαρµογή οδηγεί σε ενδιαφέρουσες λύσεις. Η σχέση δηµοσιότητας ως σχέση 
µεταξύ συγκεκριµένου αθλητή και κοινού αποτελεί έννοµη σχέση 
αναγνωριζόµενη από το δίκαιο. Το ευρισκόµενο στη δηµοσιότητα πρόσωπα, 

                                                 
110 ∆ηµητόπουλος Α., όπ. Παρ., σελ 1080 
111 ΄΄Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους 
στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του Κράτους΄΄. 
112 Άρθρο 14 § 2 Συντ. 
113 Άρθρο 14 § 3 εδ. α’ και γ’ 
114 ∆ηµητρόπουλος Α., όπ. παρ., σελ. 1087  
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εδώ οι αθλητές, αλλά και οι προπονητές ενδεχοµένως και λοιπά αθλούµενα 
πρόσωπα, δύναται να περιοριστεί στην άσκηση των δικαιωµάτων του, εφόσον 
αυτά συνδέονται µε τον δεσµό αιτιώδους συνάφειας προς την έννοµη σχέση 
της δηµοσιότητας και µόνο κατά το µέτρο, που επιβάλλει η αιτιώδης αυτή 
συνάφεια. 

Στον ν. 75/75 (άρθρο 36) προβλεπόταν απαγόρευση διατύπωσης 
οποιασδήποτε κρίσης σε αθλητή, προπονητή ή µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου εκδηλούµενη µε οποιοδήποτε τρόπο, δια του τύπου ή λοιπών 
µέσων ενηµέρωσης, πριν ή µετά την τέλεση αγώνα σχετική µε το πρόσωπο του 
διαιτητή ή των κριτών, της διαιτησίας ή του Α.Σ.Ε.Α.∆. Παρόµοια ρύθµιση 
συµπεριέλαβε ο ν. 1646/86 στο άρθρο 6. Με την απόφαση του ΑΠ9261/1979 η 
παραπάνω ρύθµιση κρίθηκε αντισυνταγµατική ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 14 
§ 1, καθώς οι πρόσθετοι αυτοί περιορισµοί υπερβαίνουν την αρχή της 
αναλογικότητας. Κρίνεται ζωτικώς αναγκαία για τα αθλητικά σωµατεία η 
έκφραση γνώµης από αθλητές, προπονητές κλπ για την έκβαση ενός αγώνα και 
για την τελική αξιολόγηση της επίδοσης ενός σωµατείου, η οποία επηρεάζεται 
άµεσα από τις κρίσεις διαιτητών και λοιπών κριτών115. 

 

3.2.5.2 Τηλεόραση 
 

Με το άρθρο 15 Συντ. κατοχυρώνονται συνταγµατικά η ραδιοφωνία, η 
τηλεόραση, ο κινηµατογράφος, η φωνογραφία και κάθε άλλο παρεµφερές µέσο 
µετάδοσης πληροφοριών, λόγου ή παράστασης. Με την πρώτη παράγραφο 
εξαιρούνται από την παρεχόµενη στον τύπο συνταγµατική προστασία µία σειρά 
µέσων µετάδοσης λόγου ή εικόνας. Αποκλείεται έτσι η διεύρυνση της έννοιας 
΄΄τύπος΄΄, ώστε να συµπεριλάβει και τα παραπάνω ρητώς οριζόµενα µέσα 
µαζικής επικοινωνίας ή τα παρεµφερή µε αυτά. Το άρθρο 15 αποκτά ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα αναφορικά µε το ζήτηµα των αθλητικών εκποµπών και την 
αποκλειστική αναµετάδοση των αθλητικών γεγονότων, ιδιαίτερα στα πλαίσια 
της ιδιωτικής τηλεόρασης, την οποία πρόσφατα ρύθµισε ο κοινός νοµοθέτης116. 

Έχει τεθεί ως ερώτηµα κατά πόσο είναι θεµιτό να απαγορεύεται από 
την ΕΠΑΕ η είσοδος στα γήπεδα των τηλεοπτικών συνεργείων προς λήψη ήχου 
και εικόνας µε σκοπό την µετάδοση ειδησεογραφικών στιγµιοτύπων 
ποδοσφαιρικών αγώνων, εφόσον έχει παραχωρήσει µε σύµβαση αυτό το 
δικαίωµα σε ένα µόνο σταθµό κατόπιν εντολής των ενδιαφεροµένων ΠΑΕ. Η 
ΕΠΑΕ ως διοργανώτρια αρχή των επαγγελτικών ποδοσφαιρικών 
πρωταθληµάτων και εντολοδόχος των ΠΑΕ δικαιούται117 να εκχωρεί µε 
σύµβαση το δικαίωµα αποκλειστικής αναµετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων 
σε τηλεοπτικό σταθµό. Ως περιορισµός στο δικαίωµα πληροφόρησης του 
κοινού, η χωρίς όρους εκχώρηση δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης 

                                                 
115 Κασιµάτης Γ., Συνταγµατικότης του άρθρου 35 του ν. 75/75, ΤοΣ 2, 1976, σελ 45 επ. 
116 Ν. 2328/1995 ΄΄Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, 
ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις΄΄. 
117 Αλιβιζάτος Ν. Κ., Γνωµοδότηση, Συνεργεία τηλεοπτικών σταθµών στα γήπεδα. 
Συνταγµατικότητα της απαγόρευσης, ΤοΣ 1996, σελ. 435 επ. 
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ειδησεογραφικών στιγµιότυπων δεν θα ήταν σύννοµη. Υπ όψιν, όµως, της 
συνταγµατικής κατοχύρωσης και προστασίας του αθλητισµού και ειδικότερα 
των συµφερόντων των ΠΑΕ, η εκχώρηση του παραπάνω δικαιώµατος 
αποκλειστικότητας θα ήταν θεµιτή υπό την προϋπόθεση ότι θα ετηρούντο οι 
όροι της διαφάνειας κατά την επιλογή από την ΕΠΑΕ του αναδόχου και θα 
διασφαλίζονταν η χωρίς διακρίσεις, ταχεία και δωρεάν ή αντί ελαχίστου 
τιµήµατος διάθεση τεχνικά άρτιου και χρονικά επαρκούς προγράµµατος 
ειδησεογραφικών στιγµιότυπων προς κάθε ενδιαφερόµενο σταθµό. 

 

3.3 Οικονοµικά ∆ικαιώµατα 

3.3.1 Συµµετοχή στην οικονοµική ζωή (5 § 1 Συντ.) 
 

Το άρθρο 5 § 1118 κατοχυρώνει το δικαίωµα του καθενός για ελεύθερη 
συµµετοχή στην οικονοµική ζωή της χώρας µε δύο βασικές µορφές, την 
παθητική και την ενεργητική119. Η πρώτη είναι η απόλαυση των υλικών 
αγαθών, η καταναλωτική συµµετοχή, και η δεύτερη είναι κυρίως η 
επιχειρηµατική συµµετοχή, η συµµετοχή στην ευρύτερη παραγωγική 
διαδικασία (κατασκευής και εµπορίας) υλικών αγαθών. Η οικονοµική 
ελευθερία ανήκει στο περιεχόµενο της συµµετοχής στην οικονοµική ζωή.  

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Εισηγητική έκθεση, µε το ν. 
2725/1999 ΄΄πραγµατοποιείται εξορθολογισµός του θεσµικού πλαισίου του 
επαγγελµατικού αθλητισµού µε βασικές τοµές τη µετατροπή του από 
δραστηριότητα κρατικώς προστατευόµενη σε αµιγώς εµπορική΄΄. Οι 
Αθλητικές, εποµένως, ΑΕ (π.χ. ποδοσφαιρικές) δεν υπάγονται στο άρθρο 16 § 
9, εξαιτίας του εξ ορισµού κερδοσκοπικού τους χαρακτήρα, αλλά ούτε και στο 
άρθρο 12, αλλά στο άρθρο 5 § 1, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία 
συµµετοχής στην οικονοµική ζωή της χώρας.  

3.3.2 Ιδιοκτησία (17 Συντ.) 
 

Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώµατα 
όµως που απορρέουν από αυτή δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του 
γενικού συµφέροντος120. Ο συντακτικός νοµοθέτης προστατεύει την ιδιοκτησία 
αφενός µεν ως θεσµό, αφετέρου ως υποκειµενικό δικαίωµα µε απόλυτη 
ενέργεια, στρεφόµενο κατά του κράτους, αλλά και εναντίον κάθε ιδιωτικής 
εξουσίας121. Η κατά το Σύνταγµα ΄΄ιδιοκτησία΄΄ δεν ταυτίζεται µε την 
΄΄κυριότητα΄΄ του ιδιωτικού δικαίου122, στην οποία ανήκει η τελευταία, αλλά 

                                                 
118 ΄΄Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να 
συµµετέχει στην οικονοµική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων 
και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα και τα χρηστά ήθη΄΄. 
119 ∆ηµητρόπουλος Α., όπ. παρ., σελ 1110 επ. 
120 Βλ. άρθρο 17 § 1 Συντ. 
121 ∆ηµητρόπουλος Α., όπ. παρ., σελ 1113 επ. 
122 Σύµπτωση των εννοιών συναντάται σε άλλες γλώσσες π.χ. property, Eigentum. 
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και κάθε εµπράγµατο δικαίωµα, όπως οι δουλείες και η εµπράγµατη ασφάλεια. 
Κατοχυρώνεται, συνεπώς, δικαίωµα µε αµυντικό και προστατευτικό 
περιεχόµενο, στο οποίο τίθεται περιορισµός. Το ισχύον Σύνταγµα123 προβλέπει 
και τον παραδοσιακό θεσµό της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, το οποίο 
ρυθµίζει µε λεπτοµέρειες η ισχύουσα νοµοθεσία. Επιτρέπεται η στέρηση της 
ιδιωτικής περιουσίας για λόγους δηµόσιας ωφέλειας αποδεδειγµένης, µόνο 
αφού προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση.  

Αναφορικά µε την εφαρµογή του δικαιώµατος στον αθλητικό χώρο 
΄΄δηµόσια ωφέλεια΄΄, που θα οδηγήσει σε στέρηση της ιδιοκτησίας, µπορεί να 
αποτελούν τα κρατικά σχέδια για δηµιουργία αθλητικών χώρων, 
εγκαταστάσεων, γηπέδων, γυµναστηρίων κλπ. Αυτή η στέρηση θα γίνεται 
µόνοι µετά την καταβολή της ανάλογης αποζηµίωσης από τα πολιτικά 
δικαστήρια και πάντοτε µε την τήρηση των αρχών της αναλογικότητας, της 
χρηστής διοίκησης και της αιτιώδους συνάφειας για την έκταση και τους 
λόγους της στέρησης. Αυτά έχουν αποκτούν ακόµα µεγαλύτερη σπουδαιότητα, 
καθώς η χώρα µας βρίσκεται ήδη στην προετοιµασία των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και του Ολυµπιακού Χωριού εν όψει των Ολυµπιακών 
Αγώνων του 2004.    

3.3.3 Εργασία (22 Συντ.) 
 

Το άρθρο 22 § 1 κατοχυρώνει την εργασία ως δικαίωµα όλων των 
πολιτών, το οποίο προστατεύεται από το Κράτος, που µεριµνά για την 
δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης και την ηθική και υλική εξύψωση του 
εργαζόµενου πληθυσµού. Το δικαίωµα της εργασίας έχει περιεχόµενο αµυντικό 
και προστατευτικό στρεφόµενο κατά του Κράτους και προς αυτό124. Το 
αµυντικό περιεχόµενο στρέφεται και κατά της ιδιωτικής εξουσίας. Το 
εξασφαλιστικό δικαίωµα δεν κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα, το οποίο ορίζει, 
ότι το Κράτος οφείλει να µεριµνήσει για τη δηµιουργία συνθηκών 
απασχόλησης, χωρίς να κατοχυρώνει τη συγκεκριµένη αξίωση. Αναγνωρίζει 
δηλαδή µόνο την διεκδικητική διάσταση του δικαιώµατος. 

Το δικαίωµα εντάσσεται και στο θεσµικό πλαίσιο του αθλητισµού 
αποκτώντας ένα ιδιαίτερο περιεχόµενο. Σ’ ένα σύλλογο π.χ. οι αθλητές, οι 
προπονητές και οι λοιποί εργαζόµενοι εκτελούν εργασία κατά την έννοια του 
εργατικού δικαίου και µε τα διαθέσιµα ΄΄µέσα εργασίας΄΄ (γήπεδα, αθλητικός 
εξοπλισµός κλπ) γίνεται παραγωγή σε οικονοµική εκµετάλλευση κάποιου 
συγκεκριµένου ΄΄προϊόντος΄΄ (υψηλή αθλητική επίδοση). Ο αθλητής τιθέµενος 
σε αυτού του είδους την ΄΄παραγωγική΄΄ διαδικασία ως εργαζόµενος υπόκειται 
στις ρυθµίσεις τόσο της ισχύουσας αθλητικής νοµοθεσίας, όσο και των 
κανονισµών της οµοσπονδίας και των λοιπών αθλητικών φορέων. Η ελευθερία 
της εργασίας125 των αθλητών προϋποθέτει την κατοχύρωση της ελευθερίας των 
συµβάσεων, τη δυνατότητα σύναψης ή µη σύµβασης συµφωνίας, την ελευθερία 

                                                 
123 Βλ. άρθρο 17 §§ 2-6. Ειδικές διατάξεις αρθρ. 18, 24, 105-107, 109, 117 Συντ. 
124 ∆ηµητρόπουλος Α., οπ παρ., σελ 1125-1126 
125 Παναγιωτόπουλος ∆Π, Η Θεσµική Αυτονοµία του Αθλητισµού και τα όρια της Οικονοµικής 
Ελευθερίας, Επετηρίδα 1997, σελ. 197 



 37

διαµόρφωσης των όρων της συµφωνίας, την ελευθερία µεταγραφών και 
διακίνησης αθλητών – προπονητών. 

Ο νοµοθέτης µεριµνά για την εργασία των αθλητών και την προστασία 
αυτής. Με το ν. 2725/1999, ο εργαζόµενος αθλητής αντιµετωπίζεται όχι ως 
εργαζόµενος δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή µε πλήρεις υποχρεώσεις και 
ελάχιστα δικαιώµατα, αλλά ως εργαζόµενος υπαγόµενος ευθέως στην εργατική 
νοµοθεσία, µε αποκλίσεις µόνο εκεί που είναι απαραίτητες και προς το 
συµφέρον του, όπως στην ιατροφαρµακευτική ασφάλιση ή ασφάλιση 
ασθενείας. Ο νόµος περιέχει πλήθος διατάξεων προσδιοριστικών του 
΄΄εργασιακού΄΄ καθεστώτος των αθλητών126. Με το άρθρο 85 του αυτού νόµου 
προσδιορίζεται για πρώτη φορά σαφώς, ότι η εργασιακή σχέση αθλητή µε 
αµοιβή ή επαγγελµατία αθλητή µε τον εργοδότη του, ΤΑΑ ή ΑΑΕ, είναι 
σύµβαση παροχής υπηρεσιών εξαρτηµένης εργασίας. 

Αναφορικά µε τα οµαδικά αθλήµατα (π.χ. ποδόσφαιρο), ο Α.Λ. 
Μαλάτος127 αναφέρει, ότι ο αθλητής παρέχει εξαρτηµένη εργασία και 
υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη του (αθλητικού συλλόγου), 
ενώ όταν πρόκειται για τα ατοµικά αθλήµατα τα προσοµοιάζει περισσότερο µε 
αυτήν της παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η ελευθερία της εργασίας128 των 
αθλητών προϋποθέτει την κατοχύρωση της ελευθερίας των συµβάσεων, τη 
δυνατότητα σύναψης ή µη σύµβασης συµφωνίας, την ελευθερία διαµόρφωσης 
των όρων της συµφωνίας, την ελευθερία µεταγραφών και διακίνησης αθλητών 
– προπονητών. 

Κατά την απόφαση ΣτΕ 2944/1980, οι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές 
αποτελούν τελείως ιδιόµορφη κατηγορία εργαζοµένων, ώστε δικαιολογείται η 
ρύθµιση των εργασιακών εννόµων σχέσεων των αθλητών κατά τρόπο 
διαφορετικό από τη ρύθµιση των εννόµων σχέσεων άλλων κατηγοριών 
εργαζοµένων από την εργατική νοµοθεσία. Συνακόλουθα, το ΣτΕ έκρινε, ότι 
δεν προσκρούει στην αρχή της ισότητας η µη εφαρµογή των ρυθµίσεων της 
εργατικής νοµοθεσίας στην περίπτωση των αθλητών. 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 22129 γίνεται αναφορά στην κοινωνική 
ασφάλιση των εργαζοµένων, για την οποία έγινε σχετική ανάλυση παραπάνω.  

3.3.4 Συνδικαλιστική ελευθερία- Απεργία (23 Συντ.) 
 

Το Σύνταγµα κατοχυρώνει την συνδικαλιστική ελευθερία στο άρθρο130 
23 § 1 και την προστατεύει ως ειδική µορφή ανθρώπινης δράσης131. Η 

                                                 
126 άρθρα 33-36: ρυθµίζονται δικαιώµατα και υποχρεώσεις ερασιτεχνών αθλητών, άρθρα 35-
34: σχέσεις αθλητή µε ΤΑΑ ή ΑΑΕ 
127 Η Επιστηµολογική Προσέγγιση του Αθλητικού ∆ικαίου, Εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, 2000, σελ 33 
επ. 
128 Παναγιωτόπουλος ∆Π, Η Θεσµική Αυτονοµία του Αθλητισµού και τα όρια της Οικονοµικής 
Ελευθερίας, Επετηρίδα 1997, σελ. 197 
129 ΄΄Το Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως ο νόµος ορίζει΄΄ 
130 ΄΄Το Κράτος λαµβάνει τα προσήκοντα µέτρα για την διασφάλιση της συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και την ανεµπόδιστη άσκηση των συναφών µε αυτήν δικαιωµάτων εναντίον κάθε 
προσβολής τους µέσα στα όρια του νόµου΄΄ 
131 ∆ηµητρόπουλος Α. Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, 2001, σελ. 1142 
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συνδικαλιστική δράση δεν αποτελεί εργασιακή δράση, αλλά συνδέεται µε την 
στενά µε τον εργασιακό χώρο. Η προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας 
είναι απόλυτη και υφίσταται εναντίον κάθε προσβολής, αδιάφορο αν αυτή 
προέρχεται από φορέα δηµόσιας  ή ιδιωτικής εξουσίας. Φορέας, συνεπώς, του 
δικαιώµατος θα είναι και ο εκάστοτε συνδικαλιζόµενος αθλητής. 

Το άρθρο 85 ν. 2725/1999 ορίζει την εξαρτηµένη µορφή εργασίας των 
αθλητών. Αυτοί έχουν δικαίωµα να συνιστούν συνδικαλιστικές ενώσεις και να 
διεκδικούν µέσω αυτών τα δικαιώµατά τους. Περιορισµοί είναι δυνατόν να 
επιβληθούν µε το δικαίωµα της απεργίας, το οποίο κατοχυρώνεται στην 2η 
παράγραφο132 του άρθρου 23, ως ειδική µορφή συνδικαλιστικής δράσης. 
Θεµιτός και αιτιώδης είναι ο περιορισµός του δικαιώµατος σε φάσεις κατά τις 
οποίες µία µεγάλη αθλητική διοργάνωση είναι εν εξελίξει και η συµµετοχή, 
όπως και η υψηλή επίδοση των αθλητών ενός αθλητικού συλλόγου είναι 
ζωτικής σηµασίας ζήτηµα για τον σύλλογο, προκειµένου να προστατευθεί η 
υπόσταση βασικών φορέων του αθλητικού θεσµού. 

3.4 Τα ΄΄∆ικαστικά΄΄ ∆ικαιώµατα 
 

Τα άρθρα 6133 & 7 του Συντάγµατος περιέχουν ΄΄παραδοσιακές 
διατάξεις΄΄134 µε στόχο την προστασία του ανθρώπου από τις αυθαίρετες 
ενέργειες της κρατικής εξουσίας, κυρίως στο πλαίσιο της ποινικής δίωξης. Το 
πρώτο αναφερόµενο άρθρο σχετίζεται µε την προστασία της προσωπικής 
ασφάλειας καθιερώνοντας την απαγόρευση της αυθαίρετης καταδίωξης, 
σύλληψης, φυλάκισης και οποιοδήποτε άλλο περιορισµό της φυσικής 
ελευθερίας (άρθρο 5 §§ 3 & 6), και την προστασία κατά την άσκηση της 
ποινικής δίωξης, κατοχυρώνοντας την αρχή ΄΄Έγκληµα δεν υπάρχει, ούτε ποινή 
επιβάλλεται χωρίς νόµο που να ισχύει πριν από την τέλεση  της πράξης και να 
ορίζει τα στοιχεία της΄΄(άρθρο 7). Η προσωπική ασφάλεια κατοχυρώνεται 
συνταγµατικά έξω και πέρα από την ποινική διαδικασία, για την οποία 
ασφαλώς έχει ιδιαίτερη σηµασία. Αφορά εποµένως και την διοικητική ή 
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία135. Ο συντακτικός νοµοθέτης θέτει ένα 
γενικότερο απαγορευτικό κανόνα136 και απαγορεύει οποιοδήποτε φυσικό, 
σωµατικό περιορισµό του ατόµου. Απαγορεύεται η καταδίωξη, η σύλληψη, η 
φυλάκιση ή οποιοσδήποτε άλλος περιορισµός. Η καταδίωξη προηγείται, έπεται 
η σύλληψη, ακολουθεί η φυλάκιση. 

Οι αρχές που διαµορφώνονται από τις παραπάνω διατάξεις εντάσσονται 
και στο πλαίσιο του αθλητικού δικαίου. ∆εν επιτρέπεται η σύλληψη ενός 

                                                 
132 ΄΄Η απεργία αποτελεί δικαίωµα και ασκείται από τις νόµιµα συστηµένες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονοµικών και εργασιακών γενικά 
συµφερόντων των εργαζοµένων…΄΄ 
133 ΄΄Κανένας δεν συλλαµβάνεται, ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογηµένο δικαστικό ένταλµα, 
που πρέπει να επιδοθεί τη στιγµή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση. Εξαιρούνται τα 
αυτόφωρα εγκλήµατα΄΄, άρθρο 6 § 1 Σ. 
134 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Σ. ∆ικ., Τόµος ΙΙΙ, 2001, σελ. 803. § 38 
135 ∆ηµητρόπουλος Α., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τόµος ΙΙΙ, 2001, σελ. 804 
136 ΄΄Κανένας δεν καταδιώκεται, ούτε συλλαµβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο περιορίζεται παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος΄΄, άρθρο 5 § 3 εδ. β’  
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αθλητή εντός ή εκτός των αθλητικών χώρων, παρά µόνο µε αιτιολογηµένο 
δικαστικό ένταλµα, εκτός αν καταληφθεί επ’ αυτοφώρω να διαπράττει το 
έγκληµα. Φυσικά εφαρµογή βρίσκει και η § 1 του άρθρου 7137, καθώς η 
επιβολή κάθε είδους ποινής είτε διοικητικού, είτε πειθαρχικού περιεχοµένου, 
προϋποθέτει την ύπαρξη προηγούµενης σαφούς πρόβλεψης.  

Το άρθρο 7 § 2 απαγορεύει τα βασανιστήρια και τις σωµατικές 
κακώσεις µε οποιοδήποτε τρόπο, την βλάβη της υγείας ή την άσκηση 
ψυχολογικής βίας και γενικά τις προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε 
αυτή την περίπτωση, όµως, δεν  συµπεριλαµβάνεται το φαινόµενο της 
εξουθενωτικής και εξοντωτικής πολλές φορές προπόνησης των αθλούµενων, 
που οδηγεί στην βλάβη της υγείας και προκαλεί ποικίλες και σοβαρές 
κακώσεις. Παρ’ ολ’ αυτά η διάταξη είναι σαφής και ξεκάθαρη αναφορικά µε 
την απαγόρευση κάθε βλάβης της υγείας. Συναφές µε αυτό το ζήτηµα είναι και 
το παράδειγµα της πυγµαχίας, το οποίο θεωρείται άθληµα ΄΄ανεκτό΄΄ από την 
έννοµη τάξη, παρά τις προφανείς παραβιάσεις και την διεξαγωγή ποινικά 
κολάσιµων πράξεων, λόγω της κοινωνικής προσφορότητας, η οποία λειτουργεί 
ως λόγος άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης, αν και εφόσον ο ΄΄δράστης 
– αθλητής΄΄ τήρησε τους κανόνες του αγωνίσµατος. 

4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Ο αθλητισµός και η συµµετοχή στην αθλητική δραστηριότητα αποτελούν 

θεµελιώδες δικαίωµα, άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του ανθρώπου και την ελευθερία κάθε ανθρώπου για 
δηµιουργία και διατήρηση των φυσικών, πνευµατικών και ηθικών δυνάµεων, 
ως µία βασική προϋπόθεση για την επιτυχή άσκηση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων  

Συνοψίζοντας, είναι πασιφανές, ότι το Σύνταγµα ως καθολικός ρυθµιστής 
της έννοµης τάξης και ο Αθλητισµός, ως ατοµική και συλλογική 
δραστηριότητα, που ασκεί σηµαντικότατη επιρροή στην κοινωνία, τελούν σε 
άµεση σχέση. Αυτό συµβαίνει, γιατί το Σύνταγµα αποτελεί την βάση 
προστασίας, που χρήζει ο Αθλητισµός, καθώς αυτός παραπέµπει στην ποιότητα 
ζωής των κοινωνών και αποτελεί έναν πολύ έγκυρο και αξιόπιστο δείκτη του 
πολιτιστικού επιπέδου, µε την προϋπόθεση όµως πως η αθλητική ιδέα 
συµβαδίζει µε το αθλητικό ήθος. Τέτοιος Αθλητισµός είναι εκείνος που δεν 
στηρίζεται σε οικονοµικά κίνητρα και πολιτικές σκοπιµότητες, αλλά εκείνος 
που υπηρετεί και εξυψώνει την αθλητική ιδέα και στα άτοµα και στους λαούς. 

Η εµβάθυνση, εποµένως, στην µελέτη του Αθλητικού ∆ικαίου, ως κλάδος 
ξεχωριστός, απαιτείται, καθώς το µέλλον των Συνταγµατικών ∆ικαιωµάτων 
προβλέπεται να το επηρεάσουν άµεσα. 
 
 

                                                 
137 ΄΄Nullum crimen nulla poena sine lege΄΄ 


