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Αθήνα, 2 Μαρτίου 2022 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 23 

  
Κρίσεις και προτάσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών 

Αθλητισμού και Άσκησης (ΠΣΕΑΑ) για το σχέδιο νόμου:  
 

«Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός 
αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, 

άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας  
και λοιπές διατάξεις» 

 
Το Α Μέρος του προτεινόμενου νομοσχεδίου (ΠΝ) διαπραγματεύεται θέματα 
οπαδικής βίας και τη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων 
 
Απόκριση: Η ανάπτυξη ευνοϊκών συνθηκών εξάσκησης βίας και εν γένει σοβαρών 
παραβατικών συμπεριφορών όπως αυτές που εξασκούνται από φανατικούς 
εμποτισμένους με μίσος οπαδούς κυρίως ποδοσφαιρικών συλλόγων είναι ένα σύνθετο 
κοινωνικό φαινόμενο με ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές αλληλοσχετιζόμενες 
μεταξύ τους αιτίες. Το ΠΝ μονοδιάστατα αποσκοπεί στην ισχυροποίηση του θεσμικού 
πλαισίου αντιμετώπισης της βίας στοχεύοντας στον έλεγχο και την καταστολή. Στην ίδια 
λογική έχουν κινηθεί όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια με το ίδιο θέμα χωρίς απτά 
αποτελέσματα. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Η βία αντιμετωπίζεται με εφαρμογή των 
πορισμάτων πολλαπλών επιστημών με τη βοήθεια εγκληματολόγων, κοινωνικών 
λειτουργών, αθλητικών επιστημόνων και εξειδικευμένων ψυχολόγων. Προτείνεται στο 
ΠΝ να δημιουργηθεί ταμείο μόνιμης χρηματοδότησης καινοτόμων ερευνών, 
τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και εκπαίδευσης για την πρόληψη της βίας και την 
ανάπτυξη φίλαθλου πνεύματος στα σχολεία αλλά και στις λέσχες φιλάθλων. Οι πόροι 
του ταμείου να προέρχονται από τα έσοδα των ομάδων και την πολιτεία. Το ταμείο 
προκηρύσσει ανταγωνιστικά έργα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 
τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και εκπαίδευσης για πρόληψη της βίας και για την 
προαγωγή του φίλαθλου πνεύματος και της αθλητικής συμμετοχής. Στο πλαίσιο του 
φίλαθλου πνεύματος και φίλαθλων συμπεριφορών να ενταχθεί και η προαγωγή της 
άθλησης των νέων, που είναι ιδιαίτερα χαμηλή στη χώρα μας. Ως άμεση παρέμβαση 
που αποσκοπεί στην ανάδειξη του κοινού φίλαθλου πνεύματος ως υπέρτερη αξία από 
την ταυτότητα της κάθε ομάδας, σε κάθε γήπεδο κάθε ομάδας, μία θύρα να πάρει την 
ονομασία του τελευταίου ανθρώπου που φονεύθηκε από οπαδική βία, όπου και ν’ 



αναρτηθεί πλάκα με τα ονόματα όλων των άλλων φονευμένων, κατά το παρελθόν, 
λόγω οπαδικής βίας.  
 
Το Β Μέρος του προτεινόμενου νομοσχεδίου (ΠΝ) διαπραγματεύεται θέματα 
αθλητικού εθελοντισμού 
 
Απόκριση: Νομοθετείται o αθλητικός εθελοντισμός ο οποίος μπορεί να προσφέρει 
υπηρεσίες στην κοινωνία αφιλοκερδώς και να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει 
εμπειρίες, δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα. Ωστόσο, δεν καθορίζεται σε 
τι είδους αθλητικές διοργανώσεις θα συμμετέχουν οι εθελοντές και ποια θα είναι τα 
συγκεκριμένα καθήκοντα των εθελοντών, τα οποία κατά τον νομοθέτη, δεν θα 
υποκαθιστούν δραστηριότητες του έμμισθου προσωπικού.  
 
Να οριστεί ότι ο εθελοντισμός θα περιοριστεί μόνον στην εκτέλεση μιας διοργάνωσης 
και με τη μορφή παροχής υπηρεσιών οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν από 
επαγγελματίες που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Να οριστεί ότι οι εθελοντές θα 
συμμετέχουν μόνον στην υλοποίηση αθλητικών διοργανώσεων και όχι στο 
σχεδιασμό τους. Ο σχεδιασμός αθλητικών διοργανώσεων θα πρέπει να γίνεται από 
ειδικούς αθλητικούς επιστήμονες με ειδική γνώση στη διοργάνωση αθλητικών 
διοργανώσεων. Να απαγορεύεται ρητά η εθελοντική παροχή υπηρεσιών 
σχεδιασμού, οργάνωσης, εποπτείας και εκτέλεσης προγραμμάτων σωματικής 
άσκησης από τον οποιονδήποτε έλληνα πολίτη. 
 
Το Γ Μέρος του προτεινόμενου νομοσχεδίου (ΠΝ) διαπραγματεύεται θέματα 
πνευματικού Αθλητισμού 
 
Απόκριση: Ουδέν σχόλιο. Ρυθμίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με παίγνια όπως 
το σκάκι, το τάβλι και το μπριζ.  
 
Το Δ Μέρος του προτεινόμενου νομοσχεδίου (ΠΝ) διαπραγματεύεται θέματα 
ηλεκτρονικού Αθλητισμού 
Απόκριση: Ρυθμίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικά παίγνια τα οποία 
εμπεριέχουν αθλητικά δρώμενα σε ψηφιακή μορφή. Πρέπει να προβλεφθεί διάταξη 
ότι τα αντίστοιχα πρωταθλήματα δεν θα συμπεριληφθούν σε στοιχηματικά δελτία. Ο 
ηλεκτρονικός αθλητισμός προσελκύει νέους ανθρώπους και ο εθισμός στο τζόγο είναι 
γεγονός ήδη στη χώρα μας χωρίς να υπάρχει κάποιο δομημένο σύστημα πρόληψης και 
αποφυγής αυτού. 
 
Το Ε Μέρος του προτεινόμενου νομοσχεδίου (ΠΝ) διαπραγματεύεται θέματα 
εργασιακού Αθλητισμού 
 
Απόκριση: Ρυθμίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή εργαζομένων σε 
φυσικές ή αθλητικές δραστηριότητες για την ευρωστία και την αναψυχή αυτών. 
Κρίνεται θετικό ότι θεσμοθετείται η διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς με στόχο την υγεία και την ευεξία του 
Έλληνα εργαζόμενου. Είναι αξιοσημείωτο όμως ότι δεν προβλέπεται κάποια 



εργασιακή διευκόλυνση για την συμμετοχή των εργαζόμενων σε τέτοιες 
παραγωγικές δραστηριότητες κάτω από το πρίσμα της περιορισμένη πρόσβασης σε 
αθλητικούς χώρους λόγω σπανιότητας και άρθρου του μέρους Β του παρόντος 
νομοσχεδίου όπου προβλέπεται δικαιολόγηση άδειας εργαζομένου του δημόσιου ή και 
ιδιωτικού τομέα για τη συμμετοχή του σε εθελοντισμό στη διοργάνωση εμπορικών 
αθλητικών γεγονότων. 
 
Το Στ Μέρος του προτεινόμενου νομοσχεδίου (ΠΝ) διαπραγματεύεται ποικίλα 
ζητήματα λειτουργίας των Αθλητικών Ομοσπονδιών  
 
Απόκριση: Στο άρθρο 46 προβλέπεται ότι κάθε αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να 
προσλαμβάνει σύμβουλο αθλητικής ψυχολογίας για την παροχή αντίστοιχων 
υπηρεσιών στους αθλητές. Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται θετική. Χρήζει όμως βελτίωσης 
όσον αφορά στον ορισμό του αθλητικού ψυχολόγου. Διεθνώς, το αντικείμενο της 
Αθλητικής Ψυχολογίας αφορά στο συνδυασμό των αντικειμένων της Ψυχολογίας και 
της Αθλητικής Επιστήμης. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν προπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών στο αντικείμενο της Αθλητικής Ψυχολογίας. Συνεπώς ο συνδυασμός των δύο 
επιμέρους αντικειμένων ή η μετεκπαίδευση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα 
πρέπει να αποτελεί τη βάση για τον ορισμό των προσόντων αυτού το επαγγέλματος. Το 
συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να διατυπωθεί ως: Ο σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας 
είναι ψυχολόγος με ειδίκευση ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στην αθλητική ψυχολογία, ή 
πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με μεταπτυχιακό 
δίπλωμα στην αθλητική ψυχολογία και πιστοποίηση από την Ελληνική Επιστημονική 
Εταιρία Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού (Ε.Α.Ψ.Α.Α.), ο οποίος κατέχει 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή 
ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 
Απόκριση: Το άρθρο 49 προβλέπει διατάξεις για τον αθλητισμό ατόμων με νοητική 
αναπηρία Στο άρθρο αυτό να προστεθεί παράγραφος όπου θα κατοχυρώνεται πως ο 
σχεδιασμός και η εκτέλεση προγραμμάτων άσκησης σε άτομα με νοητική υστέρηση 
θα γίνεται αποκλειστικά από πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση (είτε σε 
προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο) στην Προσαρμοσμένη (Ειδική) Φυσική 
Αγωγή. Επίσης, η συμμετοχή ατόμων με νοητική υστέρηση σε αγωνιστικές 
διοργανώσεις να γίνεται μόνον με συνοδεία πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση 
(είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο) στην Προσαρμοσμένη (Ειδική) 
Φυσική Αγωγή.  
 
Απόκριση: Τα άρθρα 50 και 51 διευθετούν ζητήματα προσόντων προπονητών όλων των 
κατηγοριών (Α,Β,Γ). Ζητιέται πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών αλλά δεν 
διασφαλίζεται νομοθετικά ότι οι προπονητές των σχολών της ΓΓΑ υποχρεούνται να 
φέρουν πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια. Η πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης 
καθίσταται επιτακτική ύστερα από την παροχή του νομοθέτη (άρθρο 51, ενότητα Αδ) 
δικαιώματος συμμετοχής σε Σχολή ΓΓΑ πρώτης κατηγορίας ΟΛΩΝ των συμμετεχόντων 
και όχι μόνο των διακριθέντων αθλητών κάθε Ολυμπιάδας. 
 



Το Ζ Μέρος του προτεινόμενου νομοσχεδίου (ΠΝ) διαπραγματεύεται λοιπές 
διατάξεις που αφορούν τη ΓΓΑ 
 
Απόκριση: Το άρθρο 63 αφαιρεί οποιαδήποτε ανάλογη των γυμναστηρίων 
προϋπόθεση κτηριακών υποδομών, φορολογικής υποχρέωσης και ασφάλειας 
εκμάθησης και εξάσκησης γιόγκας. Που θα ανήκει πλέον η γιόγκα; Στη ΓΓΑ; 
Εγκαταστάσεις δεν θα υπάρχουν; Μητρώα, εκπαιδευτές ή καθηγητές θα υπάρχουν; 
Ποια άτομα δικαιούνται να διδάσκουν και να καθοδηγήσουν πρακτική άσκηση αυτής; 
Είναι αναψυχή ή άσκηση; Ποιο θα είναι το περιεχόμενο διδασκαλίας στους νέους μη 
αθλητικούς χώρους; Αναπνευστικές ασκήσεις και διαλογισμός; Απελευθέρωση του 
σώματος μέσω πνευματικής εξάσκησης; Πιλάτες θα κάνουν; Αερόβια άσκηση θα 
κάνουν; Ποιος θα ελέγχει εάν θα τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας; Γιατί οι 
προϋποθέσεις λειτουργίας και οι ειδικές κτιριολογικές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 
4 αντίστοιχα του π.δ. 219/2006 (A’ 221), περί καθορισμού των όρων και των 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών 
εκμάθησης αθλημάτων, δεν θα απαιτούνται πλέον για τη λειτουργία κέντρων γιόγκα; 
Να οριστεί τι είναι η γιόγκα και τι περιλαμβάνει, πως θα ελέγχεται η αποκλειστική 
παροχή υπηρεσιών εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα, και ποιες θα είναι οι ποινές αν 
δεν γίνεται αποκλειστική παροχή υπηρεσιών εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα. Να 
τηρούνται παρόμοιες κτιριολογικές προϋποθέσεις όπως και για τα ιδιωτικά 
γυμναστήρια. Να αποδοθεί δικαίωμα διδασκαλίας γιόγκα σε πτυχιούχους φυσικής 
αγωγής και αθλητισμού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν διδαχθεί το αντίστοιχο μάθημα. Ειδάλλως, το άρθρο θα πρέπει να αποσυρθεί. 
 
 

Με τιμή, 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας 

 
*                                                                                      * 

Γελαδάς Ν.                                                                    Σμήλιος Η. 
 
*Οι υπογραφές εμφανίζονται στο πρωτότυπο 
 
 

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,  

 

 


