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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4809/2021 που άρχισαν να υλοποιούνται πρόσφατα, εκτός από τους
πτυχιούχους των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), επαγγελματικά δικαιώματα
στην Προπονητική Αθλημάτων και κλάδων Άσκησης απέκτησαν οι απόφοιτοι ιδιωτικών και δημοσίων
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και των ιδιωτικών Κολλεγίων. Επιπρόσθετα, η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού αναβάθμισε το προνόμιο που κατείχε να διοργανώνει Σχολές προπονητών,
σε συνεργασία με οικείες αθλητικές ομοσπονδίες, υπό την αιγίδα καθηγητών των ΤΕΦΑΑ. Τα πτυχία
της ΓΓΑ καταλήγουν σε συγκεκριμένα προπονητικά, επαγγελματικά δικαιώματα.
Επειδή, Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:
•

•
•

•

•

•

•

Δεν μπορεί να καθορίζει τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε προπονητές και να
διοργανώνει Σχολές μονομερώς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα απονομής
προπονητικών πτυχίων από όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς)
της χώρας,
Δεν είναι Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και δεν μπορεί να αντικαθιστά τις αρμοδιότητες του
Υπουργείου Παιδείας, των Πανεπιστημίων και των ΙΕΚ,
Δεν τηρεί τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή, επιμορφώνει άτομα στην
Προπονητική με ταχύρρυθμη διαδικασία και απονέμει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα
αντίστοιχα με εκείνα των ατόμων πανεπιστημιακής, τετραετούς εκπαίδευσης,
Αναλαμβάνει σημαντική ευθύνη να προετοιμάζει άτομα για ακαδημίες εκμάθησης
αθλητικών δραστηριοτήτων, χωρίς οι εκπαιδευόμενοι να φέρουν διαπιστωμένα
παιδαγωγική επάρκεια, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία,
Δημιουργεί έντονες πληθωριστικές τάσεις στο επάγγελμα του προπονητή, όπου η ωριαία
αποζημίωση είναι όχι μόνο προσβλητική για την προσωπικότητα ενός ατόμου με
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά και ασύμφορη για να ζήσει αξιοπρεπώς από το
επάγγελμα. Με αυτήν τη λάθος πολιτική η ΓΓΑ καθιστά το επάγγελμα του προπονητή
συμπληρωματική δραστηριότητα μερικής απασχόλησης και συμβάλλει έτσι στη ‘διαρροή
αρίστων πτυχιούχων’ σε άλλα πιο προσοδοφόρα επαγγέλματα, για τα οποία οι
συγκεκριμένοι πτυχιούχοι δεν έχουν όμως σπουδάσει.
Διαμορφώνει αρνητικό κλίμα συνεργασίας, όπως φάνηκε από την πρόσφατη προκήρυξη
Σχολής Προπονητών Σωματικής Διάπλασης και Φίτνες. Οι Σχολές Ε.Φ.Α.Α των Α.Ε.Ι της χώρας
παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε 1,000 πτυχιούχους το χρόνο που μπορούν να
απασχοληθούν επαρκέστατα στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ σύμφωνα με τα μητρώα
της ίδιας της ΓΓΑ υπάρχουν μόνο 24 αθλητικά σωματεία αυτής της ειδίκευσης σε όλη την
επικράτεια.
Δεν λαμβάνει μέριμνα μαζί με το Υπουργείο Παιδείας για την αναβάθμιση των
πανεπιστημιακών πτυχίων προπονητικής παρέχοντας υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό και
υποτροφίες,

Η Γενική Συνέλευση της ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ αποφάσισε ομόφωνα ότι το καθηγητικό προσωπικό της δεν θα
συμμετάσχει ούτε ως διοικητικό ούτε ως διδακτικό προσωπικό στις ταχύρρυθμες «Σχολές
προπονητών» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έως ότου η Πολιτεία αναλάβει τις ευθύνες της
και διευθετήσει το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων ‘Προπονητή’, με αίσθημα δικαιοσύνης
και κοινωνική υπευθυνότητα.

