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Θέμα: Τροποποίηση άρθρου 46  του σχεδίου νόμου με τίτλο «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» - Νέα πρόταση μετά την απάντηση του υπουργού στην ακρόαση φορέων στη Βουλή 

 

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ  

Οι Κοσμήτορες και Πρόεδροι των Σχολών και Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. και Τ.Ε.Φ.Α.Α), συμφωνούμε απόλυτα με την παρακάτω πρόταση της 
Ελληνικής Εταιρείας Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού για την παρακάτω 
τροποποίηση του Άρθρου 46 και με την επακόλουθη αιτιολογία,  
 
ή εναλλακτικά αν δεν υπάρχει χρόνος να εκτιμήσετε την συγκεκριμένη τροποποίηση που 

προτείνεται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, το συγκεκριμένο Άρθρο να αποσυρθεί 

προσωρινά και να το επαναφέρετε στο προσεχές μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που 

εκφράσαμε, τις οποίες δεν είχαμε την ευκαιρία να υποβάλουμε στη διαβούλευση ώστε να 

τις επεξεργαστείτε ενδελεχώς αφού το συγκεκριμένο άρθρο 46 δεν υπήρχε στο σχέδιο νόμου 

που κατατέθηκε για διαβούλευση. 

 

 

Πρόταση τροποποίησης άρθρου 46 

 
Άρθρο 46  
Σύμβουλος εμψύχωσης και αθλητικής απόδοσης ομοσπονδίας 
 
1. Κάθε αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να προσλαμβάνει σύμβουλο εμψύχωσης και 
αθλητικής απόδοσης ως ειδικό συνεργάτη. 
2. Ο σύμβουλος εμψύχωσης και αθλητικής απόδοσης παρέχει στους αθλητές υπηρεσίες 
καθοδήγησης για διαχείριση καταστάσεων του αθλητικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας 
στην εμψύχωση, αθλητική απόδοση και καλή ποιότητα ζωής, σε συνεργασία με το Εθνικό 



Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού. 
3. Ο σύμβουλος εμψύχωσης και αθλητικής απόδοσης είναι πτυχιούχος Τμήματος 
Ψυχολογίας ή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με ειδίκευση ή μεταπτυχιακό 
τίτλο στην εμψύχωση και αθλητική απόδοση ή γενικότερα στην Αθλητική Ψυχολογία, 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., ή 
πτυχίο ή δίπλωμα που έχει αναγνωρισθεί ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Αυτοτελές 
Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ή είναι κάτοχος αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου ή 
αθλητικού επιστήμονα/γυμναστή και κατέχει ειδίκευση ή μεταπτυχιακό τίτλο στην 
εμψύχωση και αθλητική απόδοση ή γενικότερα στην αθλητική ψυχολογία. 
4. Ο σύμβουλος εμψύχωσης και αθλητικής απόδοσης συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως 
με την αθλητική ομοσπονδία, στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, 
μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων 
υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να καταχωριστεί στο 
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.) ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet.». 
 
 
Αιτιολογία 
 
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι ο όρος «Σύμβουλος 
αθλητικής ψυχολογίας» αφορά μόνο στο επάγγελμα του ψυχολόγου. Για να ξεπερασθεί αυτό 
το τεχνικό εμπόδιο αποκλεισμού του αθλητικού επιστήμονα, αφού όπως έχουμε εξηγήσει ο 
Σύμβουλος Αθλητικής Ψυχολογίας χρειάζεται σπουδές τόσο αθλητικής επιστήμης όσο και 
ψυχολογίας, προτείνεται ο όρος «Σύμβουλος εμψύχωσης και αθλητικής απόδοσης», ο 
οποίος δεν δημιουργεί προϋποθέσεις αποκλεισμού κάποιου από τα δύο προαπαιτούμενα 
επαγγέλματα, του αθλητικού επιστήμονα ή του ψυχολόγου. Όπως εξηγείται παρακάτω, ο 
προτεινόμενος όρος «Σύμβουλος εμψύχωσης και αθλητικής απόδοσης» ίσως 
αντικατοπτρίζει καλύτερα τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι αθλητές, όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 46. 
 
Ο αθλητισμός στοχεύει στην αθλητική απόδοση. Κάθε μορφή προπόνησης και αγώνα για 
μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης αυξάνει τα επίπεδα στρες το οποίο συχνά έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην ευεξία-ποιότητα ζωής τους. Κάθε είδους υπηρεσία καθοδήγησης 
ή συμβουλευτικής που αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση του αθλητικού 
περιβάλλοντος και στην ψυχολογική ενδυνάμωση των αθλητών, χρειάζεται να τους βοηθά 
να μεγιστοποιούν ταυτόχρονα την αθλητική τους απόδοση και την ποιότητα ζωής τους.   
 
Οι γνώσεις και ικανότητες ενός συμβούλου ψυχολογικής ενδυνάμωσης αθλητών  
προέρχονται από σπουδές που συνδυάζουν τις επιστήμες του αθλητισμού και της 
ψυχολογίας. Ψυχολόγος που δεν κατανοεί τους βιολογικούς και προπονητικούς παράγοντες 
που καθορίζουν την αθλητική απόδοση, ή έστω την ορολογία που χρησιμοποιείται 
καθημερινά στους αθλητικούς χώρους (π.χ. γαλακτικό οξύ, αερόβια-αναερόβια προπόνηση, 
κλπ.) και τους σχετικούς κώδικες επικοινωνίας αθλητών και προπονητών, αδυνατεί να 
κατανοήσει πώς το αθλητικό περιβάλλον και η προπόνηση προσλαμβάνεται από τους 
αθλητές και γιατί, αποτυγχάνοντας έτσι ν’ αποκτήσει σχέση εμπιστοσύνης με αθλητές και 
προπονητές.   



 
Από την άλλη μεριά, αθλητικός επιστήμονας που δεν κατανοεί τους ψυχολογικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την αθλητική απόδοση και την ποιότητα ζωής των αθλητών, 
αδυνατεί να τους βοηθήσει ν’ αναπτύξουν ψυχολογικές ικανότητες και δεξιότητες και να τις 
εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε ποικίλες αθλητικές καταστάσεις για ταυτόχρονη 
μεγιστοποίηση της αθλητικής της απόδοσης, ελέγχου του στρες και αποτελεσματικής 
διαχείρισης του αθλητικού και μη περιβάλλοντος. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην 
απόδοση όσο και στην ποιότητα ζωής των αθλητών.   
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