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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σχετικά με το νέο Αθλητικό Νομοσχέδιο 

 

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός 

Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), 

Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας» έρχεται να πλήξει την 

αξία των πανεπιστημιακών πτυχίων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ. Το 

εγχείρημα  παρουσιάζει τον «αθλητισμό αναψυχής και τα προγράμματα άσκησης για όλους» (άρθρο 

13) ως ξεχωριστή κατηγορία αθλητισμού, για την οποία θεσπίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα 

του «εκπαιδευτή της άσκησης» (άρθρο 20, 21), με ακαθόριστο τίτλο “πτυχίο ή δίπλωμα ή βεβαίωση ή 

αποδεικτικό σπουδών αναγνωρισμένης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής” χωρίς ρητή αναφορά 

σε πτυχίο ΑΕΙ, αρκεί ο τίτλος σπουδών να συνοδεύεται από πιστοποίηση προσόντων επαγγελματικής 

επάρκειας. Κατά το σχέδιο νόμου, για τη σωματική αγωγή με σκοπό την αναψυχή και την υγεία 

απαιτούνται για τον «εκπαιδευτή», «τεχνικές» δεξιότητες και όχι πανεπιστημιακές, διεπιστημονικές και 

παιδαγωγικές γνώσεις, όπως αυτές που αποκτούν οι απόφοιτοι/ες των ΤΕΦΑΑ, παραγνωρίζοντας ότι η 

άσκηση αποτελεί ένα επιστημονικό ακαδημαϊκό αντικείμενο. O πιστοποιημένος «εκπαιδευτής» από 

ιδιωτικές σχολές, ιδιωτικά ΙΕΚ, και διάφορους άλλους ιδιωτικούς φορείς, χωρίς πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση θα εκπονεί και θα αξιολογεί προγράμματα άσκησης, μεταξύ άλλων για παιδιά, εγκύους, 

ηλικιωμένους, άτομα χωρίς εμπειρίες άθλησης, άτομα σε ομάδες υψηλού κινδύνου νόσησης, άτομα με 

χρόνιες παθήσεις, ομάδες ατόμων με διαφορετικά σωματικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, και 

θα παρέχει φθηνές υπηρεσίες χωρίς τα αντίστοιχα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης επαγγελματικά 

δικαιώματα. Εκτός των παραπάνω, διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου έρχονται να 

αντικαταστήσουν το πρόσφατα καταργημένο από τη ΝΔ οργανωτικό πλαίσιο των «προγραμμάτων 

αναψυχής και άθλησης για όλους» (έχει ήδη ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν.2527/8.10.2013/τεύχος 

Β΄ και Ν.1774/17.6.2016/τεύχος Β΄), όπου αναφέρεται ρητά ότι οι πτυχιούχοι των Τμημάτων 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποτελούν το βασικό προσωπικό για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων αυτών. 

 

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ καλεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, μαζί με τους επιστημονικούς φορείς, τις συνδικαλιστικές ενώσεις, και τους συλλόγους 

επαγγελματιών αθλητισμού και άσκησης: 

— Να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου. 

— Να στηριχτούν οι πανεπιστημιακές Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με 

σύγχρονες υποδομές και διδακτικό προσωπικό. 

— Να αποτελεί το πανεπιστημιακό πτυχίο τη μοναδική προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο 

επάγγελμα, χωρίς άλλες πιστοποιήσεις και εμπόδια». 

— Να στηριχτούν από την κυβέρνηση και όχι να καταργηθούν τα δημόσια προγράμματα άθλησης. 

 

Για το ΔΣ 

   Ο Αντιπρόεδρος      Ο Γραμματέας 

  Δημήτρης Ραπτάκης        Σωτήρης Σωτηρόπουλος 


