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20. Νέο αθλητικό νομοσχέδιο και επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων 
ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ 

Οι Αντιπρυτάνισσες και Αντιπρυτάνεις συζήτησαν το νέο Σχέδιο Νόμου «Αθλητικός 
Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, 
Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις 
της αθλητικής νομοθεσίας» του Υφυπουργείου Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, 
μετά την παρουσίαση του εκπροσώπου των Τμημάτων και Σχολών Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ) των Ιδρυμάτων. Θεωρούν ότι ο θεσμός του 
«εκπαιδευτή», όπως εισάγεται, δεν διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ποιοτικής 
εκπαίδευσης, τουναντίον χορηγεί πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα που εμπίπτουν στο 
επαγγελματικό πεδίο των πανεπιστημιακών αποφοίτων ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ. 

Προτείνεται ομόφωνα η κατάργηση των διατάξεων που εκχωρούν επαγγελματικά 
δικαιώματα σε ταχύρρυθμα καταρτισμένα άτομα, ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
προγράμματα άσκησης/άθλησης σε γυμναστήρια, κλειστές ή ανοικτές αίθουσες, στην 
ύπαιθρο, και αλλού, μεμονωμένα ή σε ομάδες αθλουμένων όλων των ηλικιών, υγιών, ή 
ασθενών, ή αγύμναστων, ή ατόμων με ειδικές κινητικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες, διότι 
δεν έχουν τα επιστημονικά προσόντα και θέτουν θέματα ασφάλειας του Έλληνα πολίτη, 
ενώ ταυτόχρονα υπονομεύουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 
ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ. 

Διαπιστώθηκε ότι αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρείται με τη θεσμοθέτηση σχολών της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) για προπονητές αθλημάτων (Ν.4809/2021), που 
διδάσκονται στα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, και παρέχεται μαζί με το πτυχίο αποφοίτησης και 
αντίστοιχο δίπλωμα προπονητικής (Ν.2725/1999). Οι Σχολές της ΓΓΑ ανήκουν σε μη 
εκπαιδευτικό φορέα, δεν έχουν την απαραίτητη γνώση, εμπειρία, πιστοποίηση και 
υποδομές για να εκπαιδεύσουν κατάλληλα προπονητές με επιστημονική και παιδαγωγική 
επάρκεια. 

Εξαιρούνται οι σχολές «προπονητών αθλητικών δεξιοτήτων», μη διαδεδομένων 
αθλημάτων, που δεν διδάσκονται στα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ της χώρας. Οι προϋποθέσεις 
όμως της συμμετοχής, η επιλογή και οι προϋποθέσεις του προσωπικού, το πρόγραμμα 
και ο κανονισμός σπουδών αυτών των σχολών, όπως και το εύρος των αρμοδιοτήτων 
των προπονητών αυτών, θα πρέπει καθορίζονται σε συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ 
και συνευθύνη του ΥΠΑΙΘ. 

Οι σύνεδροι θεωρούν ότι η αθλητική παιδεία είναι σημαντική και θα πρέπει το Υπουργείο 
Παιδείας να διαφυλάξει την αξία των πανεπιστημιακών πτυχίων και την άριστη ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών στον Έλληνα πολίτη, θεσμοθετώντας τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ. 
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