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 Επιστημονικό Συμπόσιο: Αναθέσμιση στον Αθλητισμό  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Tο Ελλθνικό Κζντρο Ζρευνασ Ακλθτικοφ Δικαίου (Ε.Κ.Ε.Α.Δ.), ςε ςυνεργαςία με τον 
φλλογο Ελλινων Ολυμπιονικϊν και τθν υποςτιριξθ του Ινςτιτοφτου Διεκνοφσ Ζνωςθσ 
Ακλθτικοφ Δικαίου ςτθν Ελλάδα (ΙΝΔΕΑΔ), κακϊσ και τα Περιοδικά «Επιςκόπθςθ 
Ακλθτικοφ Δικαίου/Lex Sportiva» και “International Sports Law Review Pandektis”, 
διοργάνωςαν Επιςτθμονικό υμπόςιο με κζμα: «Αναθέσμιση στον Αθλητισμό». 
Σο υμπόςιο ζλαβε  χϊρα με πολφ μεγάλθ επιτυχία ςτισ 10 Ιουλίου 2013, θμζρα Σετάρτθ 
και ϊρα 18:30 ςτο ΣΙΣΑΝΙΑ HOTEL (Πανεπιςτθμίου 52 Ακινα) κακϊσ θ ςυμμετοχι ιταν 
μεγάλθ.  
το υμπόςιο παρζςτθ και απθφκυνε χαιρετιςμό θ Γενικι Γραμματζασ Ακλθτιςμοφ κα. 
Κυριακι Γιαννακίδου. Ο υφυπουργόσ Ακλθτιςμοφ κοσ Γιάννθσ Ανδριανόσ απζςτειλε 
Χαιρετιςμό τον οποίο ανακοίνωςε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ θ ΓΓ του υλλόγου Ολυμπιονικϊν 
κα Εφθ Μωραϊτίδου, θ οποία μίλθςε και εκ μζρουσ των Ελλινων Ολυμπιονικϊν . 
Παρζςτθςαν, εκτόσ των άλλων, Πρόεδροι πολλϊν ακλθτικϊν ςωματείων και 
Ομοςπονδιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ομοςπονδίασ ΑΜΕΑ), εκπρόςωποι κομμάτων 
και θ εκπρόςωποσ τθσ Περιφζρειασ κα. Λιλίκα Βαςιλάκου.     
το ςυμπόςιο ετζκθ ο κεμζλιοσ λίκοσ τθσ  ςυηιτθςθσ για τθν αναγκαιότθτα ανακζςμιςθσ 
ςτον Ακλθτιςμό και, όπωσ τονίςτθκε και από τον Πρόεδρο του ΕΚΕΑΔ Κακθγθτι κο. 
Δθμιτριο Παναγιωτόπουλο, πλαίςιο αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ οφείλει να είναι  θ μεγάλθ 
εμπειρία τθσ πορείασ τζλεςθσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 2004 ςτθν Ακινα και θ 
εφαρμογι των ρυκμίςεων του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου, εντόσ  τθσ  μεγάλθσ 
οικονομικισ κρίςθσ που μαςτίηει τθ χϊρα μασ. Ο ίδιοσ τόνιςε τθν αναγκαιότθτα μιασ, ςε 
βάκοσ, νομοτεχνικισ επεξεργαςίασ: α) τθσ Οργάνωςθσ και τθσ διαχείριςθσ των κεμάτων 
του ακλθτιςμοφ, β) τθσ Ουςίασ του ακλθτικοφ δικαίου ςτο ακλθτικό γίγνεςκαι, γ) των 
Ρυκμίςεων δικονομικοφ χαρακτιρα ςτο πλαίςιο ενόσ ειδικοφ δικονομικοφ ςυςτιματοσ 
με προςδιοριςμό των ορίων τθσ lex sportivα, κακϊσ και τθ ςφςταςθ ενόσ Ακλθτικοφ 
Κϊδικα για τθν Ακλθτικι και Φίλακλο δράςθ και τθν Ακλθτικι και Προπονθτικι 
Δεοντολογία και δ) Σθσ δικαιοδοτικισ διαδικαςίασ ςτον Ακλθτιςμό  με τθν πρόβλεψθ 
ενόσ Ακλοδικείου (ζνα πραγματικό Corpus juris Athletiki), ςτο πλαίςιο μιασ Ανεξάρτθτθσ 
Ακλθτικισ Αρχισ για τθ δικαίωςθ του Ακλθτιςμοφ και του ακλθτικοφ κόςμου. 
τισ Εργαςίεσ του υνεδρίου ςυμμετείχε Ο αναπλθρωτισ Πρφτανθσ του Παντείου 
Πανεπιςτθμίου κακθγθτισ κοσ τζλιοσ Περράκθσ ο οποίοσ μεταξφ άλλων επεςιμανε τθν 
ανάγκθ μιασ ςυςτθματικισ ςυηιτθςθσ του προβλιματοσ του ρατςιςμοφ ςτον Ακλθτιςμό. 
Ο εκπρόςωποσ των Ολυμπιονικϊν κο Καφφάτοσ αναφζρκθκε ςτθν αναγκαιότθτα 
φπαρξθσ ενόσ καταςτατικοφ χάρτθ των εμπλεκομζνων ςτθν ακλθτικι διεργαςία. Ο       
Ιωάννθσ Αναγνωςτόπουλοσ, ΕΕΔΙΠ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου, ανζπτυξε τισ  
επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ του Ακλθτιςμοφ, ενϊ ο κοσ 
Μάριοσ Παπαλουκάσ, Επικ. Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου, τισ επιπτϊςεισ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ ςτον τομζα του Ανταγωνιςμοφ και ςτθν αγορά των ςτοιχθμάτων ςτον 
Ακλθτιςμό. Η  Δικθγόροσ Δρ. Ελζνθ Μαντρατηι μίλθςε για τισ αναγκαίεσ μεταρρυκμίςεισ 
ςτα κζματα του Doping μετά τθν εμπειρία των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 2004 ςτθν 
Ακινα και εν όψει των Ολυμπιακϊν Αγϊνων ςτθ Βραηιλία το2016 . θμαντικι ιταν θ 
παρουςία του Βουλευτι και Κοινοβουλευτικοφ Εκπροςϊπου τθσ ΔΗΜΑΡ κου Βαςίλθ 
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Οικονόμου, ο οποίοσ αναφζρκθκε ςτισ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ ςτο πεδίο του Ακλθτιςμοφ 
για Όλουσ, όπωσ και του Πρόεδρου τθσ ΕΦΙΠ κου. Γεωργίου Λενοφ, ο οποίοσ μίλθςε για 
τθ Δικαιοδοτικι διαδικαςία απόδοςθσ δικαίου ςτισ παραβάςεισ του φιλάκλου πνεφματοσ 
καταλιγοντασ ςτθν πρόταςθ ότι απαιτείται θ ςφςταςθ κϊδικα διαδικαςίασ ενϊπιον των 
δικαιοδοτικϊν οργάνων, όπωσ είναι και θ ΕΦΙΠ, για τθν Ορκι και Δίκαιθ δίκθ, κζματα τα 
οποία ανζπτυξε διεξοδικά  ο Δικθγόροσ Ιωάννθσ Μουρνιανάκθσ (LLM Heidelberg). Σζλοσ, 
κζματα που άπτονται τθσ αναγκαιότθτασ μεταρρυκμίςεων ςτισ διατάξεισ περί 
Ποδοςφαιρικϊν Α.Ε., μετά τθν πολυετι  εφαρμογι του ν. 2725/99, ανζπτυξε ο Τπ. Δρ. 
Ακλθτικοφ Δικαίου του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Δικθγόροσ Άγγελοσ Πατρϊνθσ,  ο οποίοσ 
κατζλθξε και ςε ςθμαντικζσ προτάςεισ γφρω από τθ ςτελζχωςθ των εκνικϊν κατθγοριϊν 
και τον ζλεγχο βιωςιμότθτασ των ΠΑΕ 
 Σο ςυμπζραςμα ςτο οποίο κατζλθξε το υμπόςιο είναι ότι θ ανακζςμιςθ ςτον Ακλθτιςμό 
κακίςταται αναγκαιότθτα, διαμζςου μιασ -εισ βάκοσ- νομοτεχνικισ επεξεργαςίασ των 
πεδίων ανακεϊρθςθσ και μεταρρφκμιςθσ ϊςτε να καταςτεί δυνατόσ ζνασ Ακλθτικόσ 
Κϊδικασ του Ακλθτιςμοφ, ζνα  ςφγχρονο «Corpus Juris Athletiki». 
  
 

  


