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Αθλητικό Δίκαιο 

Κωδικός Μαθήματος  Τύπος Μαθήματος ECTS   ΕCTS 

LAWG 398 Επιλογής  6  3 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 
Προαπαιτούμενα 

Κανένα 
Χώρος Διδασκαλίας 

Αίθουσες Διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου 

Σκοπός του Μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την νομοθεσία που διέπει τον αθλητισμό. 

Αρχικά παρατίθεται η έννοια του αθλητισμού από την αρχαία ελληνική σκοπιά και ακολουθεί η 

αντιμετώπιση του αθλητισμού από το σύγχρονο Σύνταγμα κάτω από τις επιρροές των επί μέρους 

συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε δράσεις, πράξεις ή σχέσεις που αναπτύσσονται στον 

αθλητικό χώρο. Ακολουθεί ανάλυση της βασικής αθλητικής νομοθεσίας. Εν πρώτοις ρυθμίζεται σε 

αυτήν  ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, ήτοι η σύσταση, διοίκηση και οργάνωση αθλητικών σωματείων, 

αθλητικών ενώσεων, αθλητικής ομοσπονδίας, οι προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματος του 

προπονητή, η λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

αθλητών, η νοσοκομειακή περίθαλψη αθλητών και η χορήγηση αθλητικού βοηθήματος. Ακόμη 

μελετώνται θέματα ειδικών αθλητικών φορέων, η αντιμετώπιση της βίας σε αγωνιστικούς χώρους και η 

διαιτησία αθλημάτων. Ακολουθεί ανάλυση του επαγγελματικού αθλητισμού, ήτοι η ίδρυση Τμήματος 

Αμειβόμενων Αθλητών, η σύσταση, λειτουργία, διοίκηση και εποπτεία Αθλητικών Ανώνυμων 

Εταιρειών, όπως και οι σχέσεις αθλητή με Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη 

Εταιρεία, η σύσταση, οργάνωση και διοίκηση Επαγγελματικών Συνδέσμων και οι ειδικές ρυθμίσεις για 

το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και την επαγγελματική καλαθοσφαίριση. Τέλος, μελετώνται οι ειδικές 

ρυθμίσεις για την αθλητική δικαιοσύνη. 

Πέρα από την απαιτούμενη θεωρητική προσέγγιση γίνεται επίλυση υποθέσεων εργασίας και πρακτικών 

ζητημάτων, μελέτη και σχολιασμός δικαστικών αποφάσεων από την ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομολογία. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν τις έννοιες του Αθλητικού Δικαίου,

2. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής του Αθλητικού Δικαίου,

3. Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το Αθλητικό Δίκαιο,

4. Αναλύουν θεωρητικά ζητήματα του Αθλητικού Δικαίου και

5. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα του Αθλητικού Δικαίου.
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Μέθοδοι Διδασκαλίας & Τρόποι Εκμάθησης: 
 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες, γραπτές εξετάσεις 

 

 

Μέθοδος Αξιολόγησης: 
 

Εξετάσεις : 70%, Εργασίες: 20%, Παρακολούθηση/ Συμμετοχή:10% 

 
 

 

Εγχειρίδια Διδασκαλίας :  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Μαλάτος Ανδρέας Παραδόσεις Αθλητικού 

Δικαίου 

Αντ. Ν. 

Σάκκουλα 

2010  

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Δέδες Παντελής Παραδόσεις Αθλητικού 

Δικαίου  

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2010  

Παναγιωτόπουλος 

Δημήτριος 

Δίκαιο και Οικονομία του 

Αθλητισμού 

Αντ. Ν. 

Σάκκουλα 

2012  

Χριστοφορίδης 

Σπύρος 

Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο Αντ. Ν. 

Σάκκουλα 

2011  

Μαλάτος Ανδρέας Κώδικας αθλητικής 

νομοθεσίας 

Αντ. Ν. 

Σάκκουλα 

2009  

 


