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Αρ. Πρωτ.  02 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 
Συλλόγου μας 

 

Θέμα: “Σχέδιο Νόμου πλήττει βάναυσα τα ΤΕΦΑΑ: Δεν θα έχουν λόγο 

ύπαρξης οι Ανώτατες Σχολές” 
                                     

"Δίνει ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ 

με τους αποφοίτους των ιδιωτικών και δημόσιων ΙΕΚ ακόμη και ΕΠΑΛ" 

 Αν το νομοσχέδιο του υπουργείου Αθλητισμού που αναμένεται να κατατεθεί, 

προς ψήφιση, στη Βουλή,    γίνει νόμος του κράτους, με τις δυνατότητες που 

παρέχει σε μη πτυχιούχους, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης τα πανεπιστημιακά Τμήματα 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ αν η λογική αυτή επεκταθεί και σε 

άλλα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, ουσιαστικά θα ακυρώνεται η 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

Την επισήμανση αυτή κάνει η ΠΟΣΔΕΠ, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου “Επιτροπή 

επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά 

γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες 

διατάξεις”, κι επισημαίνει: 

Α. Το νομοσχέδιο για προπονητές και εκπαιδευτές, ιδιωτικά γυμναστήρια κλπ, που 

έχει φέρει σε διαβούλευση πριν λίγες ημέρες ο  κ. Βασιλειάδης, υφυπουργός 

Αθλητισμού, επιχειρεί να ανοίξει μία κερκόπορτα στον χώρο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΑΕΙ,  

δημιουργώντας τετελεσμένα και πλήττοντας βάναυσα τα Τμήματα Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Ελληνικού Δημόσιου 

Πανεπιστήμιου. 

Β. Αν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος του κράτους, με τις δυνατότητες που παρέχει 

σε μη πτυχιούχους, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης τα πανεπιστημιακά Τμήματα 
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Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ αν η λογική αυτή επεκταθεί και 

σε άλλα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, ουσιαστικά θα ακυρώνεται η 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο, 

 Δίνει ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ με 

τους αποφοίτους των ιδιωτικών και δημόσιων ΙΕΚ ακόμη και ΕΠΑΛ. 

 Θεωρεί την άσκηση μια απλή και ακίνδυνη διαδικασία ώστε ο καθένας να είναι 

σε θέση να την κάνει, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. 

 Καθιστά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), που αποτελεί διοικητική 

υπηρεσία ενός Υπουργείου, κέντρο πιστοποίησης γνώσης και φορέων γνώσης 

αλλά και επαγγελματικό επιμελητήριο με δικαίωμα έκδοσης κάρτας άδειας 

άσκησης επαγγέλματος. 

 Εξισώνει το Πανεπιστήμιο με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ 

λαμβάνουν το πτυχίο τους μετά από διδασκαλία από πανεπιστημιακούς 

καθηγητές, μέσα από πιστοποιημένα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, 

πλήθος μαθημάτων, εργαστηρίων, πρακτικής κ.α. Όλα αυτά μπορεί να 

εξισωθούν με σεμιναριακού τύπου μαθήματα λίγων ωρών ή ακόμη και 

εβδομάδων τα Σαββατοκύριακα; 

 Στην ουσία καθιστά τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τις αθλητικές Ομοσπονδίες (με 

συνέργεια της ΓΓΑ) φορείς εκπαίδευσης και ρυθμιστές της αγοράς. 

  Το πιο επικίνδυνο είναι ότι δίνει το δικαίωμα σε «εκπαιδευτές» και 

«προπονητές», αποφοίτους ιδιωτικών ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και αποφοίτους των 

περίφημων Σχολών της ΓΓΑ με ομοσπονδίες, να γυμνάζουν μικρά παιδιά, 

έφηβους,  ηλικιωμένους, ειδικές κατηγορίες, με ένα απλό πιστοποιητικό μη 

πανεπιστημιακού φορέα, χωρίς ίχνος παιδαγωγικής και επιστημονικής 

επάρκειας. 

 Θεωρεί ότι κάθε παράγοντας αθλητικής Ομοσπονδίας μπορεί να εκφέρει 

άποψη για τα Ακαδημαϊκά προγράμματα των ΤΕΦΑΑ. 

Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής»,  προσυπογράφοντας το ψήφισμα 

των ΤΕΦΑΑ  (Παν. Θεσσαλίας 28-11-2018) θεωρεί ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο, 



υπονομεύει τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία.  Καλεί την 

Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές, αντιεπιστημονικές, 

άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και να προβεί σε δραστικές 

μεταβολές των άρθρων του μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τις Σχολές 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της χώρας. 

 
 
 
 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

 


