
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 

 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  

Ειδικά και Επίκαιρα Θέματα Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Δικαίου 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

• Δικηγόρους 

• Αθλητικούς δικαστές, μέλη δικαιοδοτικών 
επιτροπών  

• Επαγγελματίες αθλητικού χώρου (εργαζόμενοι σε 
Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, Ομοσπονδίες, 
Αθλητικές Ενώσεις, Σωματεία, Ομάδες, Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού) 

• Διαμεσολαβητές Αθλητών, Ομάδων, Μετεγγραφών 

• Καθηγητές με ενδιαφέρον για το πλαίσιο που διέπει 
τον αθλητικό χώρο (Νομική, ΣΕΦΑΑ, ΤΟΔΑ) 

• Φοιτητές με ενδιαφέρον για το πλαίσιο που διέπει 
τον αθλητικό χώρο (Νομική, ΣΕΦΑΑ, ΤΟΔΑ) 

• Αθλητές και συλλογικά όργανα εκπροσώπησης  

• Προπονητές και συλλογικά όργανα εκπροσώπησης  

Σε Ελλάδα και Κύπρο 

ΣΚΟΠΟΣ 

Παρουσίαση σημαντικών ειδικών θεμάτων από την 
επικαιρότητα του αθλητικού και του ποδοσφαιρικού 
δικαίου. Ενημέρωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων 
στο χώρο του αθλητισμού προς την καλύτερη δυνατή 
επαγγελματική κατάρτιση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

Α) To νεό κανονιστικό πλαίσιο της FIFA για τους 
προπονητές   

Β) Η αποζημίωση κατάρτισης των ομάδων που 
προπονούν νέους αθλητές: Το διεθνές πλαίσιο και τα 
πρώτα βήματα του Έλληνα νομοθέτη 

Γ)  Η επίδραση τρίτων μερών στις ποδοσφαιρικές 
μετεγγραφές: Απαγορευμένοι όροι σε συμφωνίες μεταξύ 
ομάδων 

Δ) Μάνατζερ, Διαμεσολαβητής ή Πράκτωρ (Agent); 
Κανονισμοί, στατιστικές, αποφάσεις και πάλι από την 
αρχή 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Άλκης Παπαντωνίου 

Ο Άλκης Παπαντωνίου είναι Δικηγόρος, νομικός 
σύμβουλος Αθλητικού Δικαίου, MS, εξειδικευμένος στο 
αθλητικό δίκαιο, Υποψήφιος Διδάκτωρ του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται 

ερευνητικά και επαγγελματικά με το Αθλητικό Δίκαιο, 
εκπροσωπώντας φυσικά και νομικά πρόσωπα σε 
υποθέσεις και διαφορές με εθνική και διεθνή 
διάσταση. Έχει παρουσιάσει έρευνες σε εθνικά και 
διεθνή συνέδρια και έχει συμμετάσχει με άρθρα του σε 
επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος 
της International Association of Sports Law, 
του Legal Advisory Panel της European Club Associatio
n και του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού 
Δικαίου. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28/05/2021 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 14:30 – 18:30 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70 € 
Για νομικά πρόσωπα: 95 €  
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική 
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ ) 
 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 
αντιτίμου: 21/05/2021 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 
Όσοι εγγραφούν έως 04/05/21, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 
Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν υλικό που σχετίζεται με 
τα θέματα του Σεμιναρίου (σχετικοί νόμοι και κανονισμοί, 
σχετιζόμενες έρευνες και αναφορές/”reports”) 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 

E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 
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