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Συνάντηση επαγγελματιών αθλητισμού και άσκησης με το Βουλευτή κ.
Βασίλη Κεγκέρογλου και εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής.
Στις 20 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:30, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης, συμμετείχαν σε
τηλεσυνάντηση, που διοργανώθηκε από το Κίνημα Αλλαγής, με το Βουλευτή κ.
Βασίλη Κεκέρογλου, τον κ. Αθανάσιο Ζαννιά υπεύθυνο θεμάτων αθλητισμού του
Κινήματος Αλλαγής και εκπροσώπους των ιδιοκτητών γυμναστηρίων των νομών
Αττικής, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Τρικάλων, με θέμα την ανταλλαγή απόψεων,
τους προβληματισμούς και την κατάθεση προτάσεων σχετικά με το σχέδιο νόμου
με τίτλο «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους,
Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός
Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας»
Από τους εκπροσώπους του ΠΣΕΑΑ και τους ιδιοκτήτες γυμναστηρίων
αναλύθηκαν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν, αν ψηφισθεί ως έχει το
σχέδιο νόμου, με τη θέσπιση του αθλητικού εθελοντισμού, την ίδρυση σωματείων
αθλητικής αναψυχής και άθλησης για όλους, τη θέσπιση του «Εκπαιδευτή» και τη
δυνατότητα ίδρυσης χώρων εξάσκησης yoga χωρίς τις προϋποθέσεις που τίθενται
για τη λειτουργία των γυμναστηρίων. Πιο συγκεκριμένα τονίστηκε ότι:
 Η αναγνώριση ενός ατόμου ως «Εκπαιδευτή» με μια απλή βεβαίωση
κάποιων φορέων που δεν εξασφαλίζεται η ποιότητα σπουδών/κατάρτισης
που προσφέρουν, πλήττει βάναυσα τα επαγγελματικά δικαιώματα
γυμναστών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, προσβάλλει την Ελληνική
ανώτατη εκπαίδευση και ευτελίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες άσκησης
προς τον Έλληνα πολίτη θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία
του.
 Θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα της Ελληνικής
κυβέρνησης η συνέχιση της χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή
προγραμμάτων άσκησης για όλους από την Τοπική αυτοδιοίκηση.







Η ίδρυση σωματείων αθλητικής αναψυχής και άθλησης για όλους θα
δημιουργήσει συνθήκες άνισης λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών ως
προς τα ιδιωτικά γυμναστήρια αλλά και τους υπάρχοντες αθλητικούς
συλλόγους.
Η λειτουργία κέντρων yoga, με διαφορετικούς όρους από αυτούς των
γυμναστηρίων χωρίς σαφή ορισμό ότι η yoga δεν αποτελεί σωματική
άσκηση και ότι θα απαγορεύεται στους χώρους yoga η εκτέλεση
προγραμμάτων σωματικής άσκησης με θέσπιση ποινών, αποτελεί άνισο
ανταγωνισμό προς τα ιδιωτικά γυμναστήρια.
Η θέσπιση του θεσμού του εθελοντή αποτελεί θετική ενέργεια αλλά θα
πρέπει να αποκλειστεί η χρησιμοποίηση εθελοντών για την εκτέλεση
δράσεων που μπορούν να εκτελεστούν από επαγγελματίες.

Ο Βουλευτής κ. Κεγκέρογλου και ο κ. Ζαννιάς τόνισαν ότι συμμερίζονται τις
ανησυχίες που εκφράζονται και πιστεύουν ότι οι «εκπαιδευτές» θα πρέπει να
λειτουργούν μόνο ως βοηθητικό προσωπικό και κυρίαρχο λόγω στους χώρους
άσκησης θα πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες άσκησης πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, ότι πράγματι η ίδρυση σωματίων αθλητικής αναψυχής και άθλησης
για όλους μπορεί να φέρει μια αποδιοργάνωση και συνθήκες άνισης λειτουργίας
συλλόγων και φορέων και ότι οι εθελοντές θα πρέπει να ασκούν την όποια
δραστηριότητα κάτω από την επίβλεψη επαγγελματία. Ακολούθησε γόνιμος
διάλογος και όλοι συμφώνησαν στη συνέχιση της ανταλλαγής απόψεων και
προτάσεων για θέματα άσκησης και αθλητισμού.
Ευχαριστούμε το Βουλευτή κ. Κεγκέρογλου και τον κ. Αθανάσιο Ζαννιά
υπεύθυνο θεμάτων αθλητισμού του Κινήματος Αλλαγής, για την πρόσκληση.
Προσβλέποντας σε συνάντηση και με άλλους πολιτικούς φορείς συνεχίζουμε
τη δράση μας για την προάσπιση των συμφερόντων των γυμναστών
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών
άσκησης προς τον Έλληνα πολίτη.
O Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (Π.Σ.Ε.Α.Α.) (Αριθμός
Μητρώου Καταστατικού Πρωτοδικείου Αθηνών 32738, αριθμός αναγνώρισης 314/30-09-2019
Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών) έχει ως βασικούς σκοπούς την με κάθε πρόσφορο νόμιμο
μέσο, βελτίωση, ενίσχυση και, γενικά, ανάπτυξη του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης
στην Ελλάδα με στόχο τη διατήρηση ή τη μεγιστοποίηση της φυσικής κατάστασης και τη βελτίωση
της υγείας των ασκούμενων καθώς και τη διαφύλαξη, προστασία, προβολή και προαγωγή των
συμφερόντων των πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που είναι Επαγγελματίες του Αθλητισμού και
της Άσκησης,

