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Διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις

Αλεξάνδρεια

Άλλοι τρόποι άθλησης και
ψυχαγωγίας που προσφέρει
ο Δήµος Θεσσαλονίκης

Δηµοτικά γυµναστήρια

• Κωνσταντινουπόλεως 176 (Μαρτίου)
Τηλ. 2310.308.282
• Τζαβέλα19 (Βούλγαρη και Ν. Εγνατία)
Τηλ. 2310.317.666
• Ανδρούτσου 6 (Μ. Μπότσαρη)
Τηλ. 2310.860.776
• Λάρνακος και Τήνου (Κ. Τούµπα
Δ’ Δηµ. Διαµέρισµα) Τηλ. 2310.916.996
• Μ.Αλέξανδρος (Ολυµπίας & Ευρυσθέως
Α. Τούµπα) Τηλ. 2310.906.706
• Αναγνωσταρά 9-11 (Νέος Σ. Σταθµός)
Τηλ. 2310.545.733.
• Υφανέτ (Ρέµα Κων/νίδη) Τηλ. 2310.943.035
• Κρυστάλλη 4 (Πλ. Αντιγονιδών)
Τηλ. 2310.531.631
• Πτερ. Θέµελη 11 (Βούλγαρη)
Τηλ. 2310317377
• Κλειστό Γυµναστήριο Σφαγείων
Τηλ. 2310.516-560
• Αθλητικό Πάρκο Φαλήρου
Τηλ. 2310.848-762
• Αθλητικό Κέντρο Γαλαξία
Τηλ. 2310.850.242

• Ακαδηµίες Τένις για παιδιά ηλικίας
8-15 ετών
• Ακαδηµία Κολύµβησης για παιδιά
ηλικίας 4-12 ετών
• Τµήµατα Τένις Ενηλίκων για αρχάριους
και προχωρηµένους
• Παραδοσιακοί Δηµοτικοί Χοροί
• Πρόγραµµα εκγύµνασης ατόµων
µε αναπηρία
• Πρόγραµµα θεραπευτικής γυµναστικής
• Ακαδηµία Σκάκι για παιδιά ηλικίας
6-13 ετών
• Πρόγραµµα κυκλοφοριακής αγωγής
Διδάσκει έµπειρο κι εξειδικευµένο
προσωπικό, Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, προπονητές ποδοσφαίρου,
µπάσκετ και Χοροδιδάσκαλοι
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Στο πλαίσιο των Αλεξανδρείων
πραγµατοποιoύνται οι παρακάτω
εκδηλώσεις:
• Διεθνές φεστιβάλ καταµαράν
• Αγώνες ιστιοπλοΐας και κωπηλασίας
• Μοτοράλλυ
• Διεθνές τουρνουά αντισφαίρισης
• Διεθνείς αγώνες κωπηλασίας
• Διεθνές τουρνουά ράγκµπι
• Διεθνές τουρνουά goalball 23-24
• Διεθνής αγώνας roller ski
• Διεθνές τουρνουά ξίφους
µονοµαχίας
• Διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου
τυφλών
• Διεθνείς αγώνες ιππασίας
• Διεθνές τουρνουά tae–kwon–do
• Ποδηλατικός αγώνας
• Αλεξάνδρειος αγωνιστικός και
λαϊκός δρόµος
• Τουρνουά ρυθµικής γυµναστικής
• Τουρνουά µπάσκετ µε καρότσια
• Διεθνές τουρνουά τζούντο
• Διεθνές τουρνουά πυγµαχίας
• Διεθνές τουρνουά kick boxing
• Αγώνες κλασικών αυτοκινήτων
• Πρωτάθληµα καράτε
• Διεθνές µητιγκ κολύµβησης
• Διεθνές τουρνουά αντιπτέρισης
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** Ολα τα Γυµναστήρια διαθέτουν ευρύχωρες
αίθουσες, ηλεκτρονικά µηχανήµατα γυµναστικής
(εργοδιαδρόµους κλπ.) σάουνες.
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∆ιεθνής Συνδιάσκεψη µε θέµα:
“Μια νέα γενιά αλλάζει τον κόσµο”

Πραγµατοποιήθηκαν µε απόλυτη επιτυχία οι εργασίες της 2ης ∆ιεθνούς
συνδιάσκεψης «Μια νέα γενιά αλλάζει
τον κόσµο», η οποία διοργανώθηκε
από 27 έως 29 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη από το ∆ιεθνές Ίδρυµα Ολυµπιακής και Αθλητικής Παιδείας (∆ΙΟΑΠ),
µε την υποστήριξη της Ένωσης Γυµναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.), υπό
την αιγίδα και µε την οικονοµική στήριξη του Υφυπουργείου Αθλητισµού και
µε τη συνεργασία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
Η πρόταση του ∆ιεθνούς Ιδρύµατος
Ολυµπιακής και Αθλητικής Παιδείας,
την οποία εισηγήθηκε ο Πρόεδρος κ.
Αντώνιος Τζίκας ότι µόνο µια νέα γενιά
µε άρτια κοινωνική αγωγή µπορεί να
αλλάξει την ηθική έκφραση της παγκόσµιας κοινότητας, έγινε οµόφωνα αποδεκτή από τους συµµετέχοντες εκπροσώπους διεθνών εκπαιδευτικών και
αθλητικών οργανισµών όπως του ΟΗΕ,
της UNESCO, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύµατος, της ∆ιεθνούς Επιτροπής Αθλητικών Επιστηµών και Φυσικής Αγωγής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών.

Η συνδιάσκεψη κατέληξε στη ∆ιακήρυξη που ακολουθεί, καθώς και στις
ακόλουθες σηµαντικές αποφάσεις:
1. Να αρχίσει η πρωτοποριακή προσπάθεια για την προαγωγή της κοινωνικής
αγωγής των παιδιών από τη νηπιακή
ηλικία και την οικογένεια.
2. Να δηµιουργηθεί ένα δι εθνέ ς
FORU M το οποίο θα υλοποιεί σε
παγκόσµια κλίµακα το πρόγραµµα
«Μια νέα γενιά αλλάζει τον κόσµο».
3. Να ξεκινήσει η λειτουργία του
Κέντρου Έρευνας για µια νέα Κοινωνία
(για την πρόληψη των αντιαθλητικών
συµπεριφορών και την προαγωγή των
αθλητικών αξιών).
Η τελετή έναρξης έλαβε χώρα στο
αθλητικό µουσείο και είχε λαµπρό
χαρακτήρα. Παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισµό ο Υφυπουργός αθλητισµού κ. Γεώργιος Ορφανός ο οποίος
κήρυξε και την έναρξη των εργασιών
της συνδιάσκεψης ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος και ο πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. κ.
Αθνάσιος Παπαγεωργίου. Παραβρέθηκαν επίσης οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Σπηλιόπουλος,
Σταύρος Καλαφάτης, Κων/νος Γκιου-

λέκας και Γιάννης Ιωαννίδης, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος
Καράογλου, η Ολυµπιονίκης Αναστασία Κελεσίδου, ο αντιδήµαρχος αθλητισµού – πολιτισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος Γάκης, ο αντιπρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ. κ. Κων/νος
Μαργαρίτης, ο αντινοµάρχης Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλης Τζόλλας, ο περιφερειακός δ/ντης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κεντρικής
Μακεδονίας κ. Γ. Καρατάσιος, ο πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ – Α.Π.Θ. κ. Αστέριος
∆εληγιάννης, ο πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ
Σερρών κ. Χρήστος Καµπίτσης, ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ κ. Χάρης Λαζαρίδης, ο πρόεδρος του Καυταντζογλείου κ. Αθανάσιος Μήλιος και µέλη του
∆.Σ. ο δ/ντης του γραφείου του υφυπουργού αθλητισµού κ. ∆ηµήτριος
Λυκόπουλος, ο εκπρόσωπος του στρατηγού διοικητού του Γ’ Σώµατος Στρατού και άλλοι πολλοί.
Χαιρετισµό απέστειλαν ο Υ.ΜΑ.Θ. κ.
Γεώργιος Καλαντζής και η Υπουργός
Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου. Η
όµορφη τελετή έναρξης έκλεισε µε τη
δεξίωση που ακολούθησε στο χώρο
του συνεδρίου.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»
Στις 27 - 29 Απριλίου 2007, ειδικοί επιστήµονες από τον διεθνή εκπαιδευτικό
και αθλητικό κόσµο συναντήθηκαν στη
Θεσσαλονίκη, για να συζητήσουν την
ανάγκη να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της αντικοινωνικής και αντιαθλητικής συµπεριφοράς.

γυµναστική

Οι συµµετέχοντες στη διεθνή συνδιάσκεψη:
1. Επιβεβαίωσαν: α) τη διακήρυξη του
1978 της UNESCO που αφορά στη
& sport
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Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό, β)
την 1η και 2η Παγκόσµια Σύνοδο Κορυφής της Φυσικής Αγωγής, τις διακηρύξεις της MINEPS III και IV, γ) τους
«Στόχους της Χιλιετηρίδας» των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και δ) τη διακήρυξη του 12ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύµατος που
πραγµατοποιήθηκε στο Udine το 2006,
που αφορά στη µεγάλη σηµασία των
κοινωνικών αξιών, του αθλητισµού και
της φυσικής αγωγής για την ανάπτυξη

των παιδιών, καθώς και την απόλυτη
ανάγκη της έκφρασης και προστασίας
των αξιών αυτών, ως αναπόσπαστο
κοµµάτι της εκπαίδευσης, του αθλητισµού και της φυσικής αγωγής.
2. Ανανέωσαν την ενεργό συµµετοχή
και συµπαράσταση τους στο ∆ΙΟΑΠ
και τις συνεχείς του επιτεύξεις, που
αφορούν στη προώθηση των θεµελιωδών κοινωνικών αξιών, µέσα από πρακτικά προγράµµατα για τους νέους.

4. Κάλεσαν τα Η νωµένα Έθνη, την
UNESCO, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Συµβούλιο της Ευρώπης, καθώς και
άλλους Κυβερνητικούς και µη, Οργανισµούς, να συνεργαστούν στο να:
α) Παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση που αφορά στις κοινωνικές
αξίες σε όλους τους νέους, ξεκινώντας
από παιδιά προσχολικής ηλικίας.
β) Να διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι µε την αρχική αλλά και µε συνεχή
µετεκπαίδευση, ώστε να είναι σε θέση
να διδάξουν τα προγράµµατα που
προάγουν τις κοινωνικές και ηθικές
αξίες, µέσα από το σχολικό τους πρόγραµµα, το σχολικό αθλητισµό και τη
φυσική αγωγή.
5. Κάλεσαν τους Εθνικούς και ∆ιεθνείς
Εκπαιδευτικούς, Πολιτιστικούς, Κοινωνικούς και Αθλητικούς φορείς καθώς
και τις ∆ιεθνείς Αθλητικές Οµοσπον-

δίες να δεσµευτούν στο να εφαρµόσουν κατά το σωστότερο δυνατό
τρόπο τους κώδικες ηθικής.

φους, που θα βοηθήσουν στο να αντιληφθούν τη σηµασία του «Ευ Αγωνίζεσθαι» και των ηθικών αξιών.

6. ∆έχθηκαν µε χαρά:

7. Συνεχάρη το ∆ΙΟΑΠ για την πρωτοβουλία του να συγγράψει έναν οδηγό
για τους γονείς µε κατευθυντήριες
οδηγίες για την άρτια ανατροφή των
παιδιών τους και τη διάπλαση του
χαρακτήρα τους.

α) Την ενεργό ανάµειξη της Ευρωπαϊκ ή ς Έ ν ωσ η ς Α θ λ η τ ι κ ώ ν Σ υ ν τ α κ τ ών
(UEPS) στη συνδιάσκεψη, καθώς και
τη δέσµευσή τους για µελλοντική
συνεργασία µε Ευρωπαίους Αθλητικογράφους.
β) Τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (UEPS), να
στηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη προαγωγή των αξιών του
φιλάθλου πνεύµατος στα σπορ.
γ) Την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (UEPS) να
προτείνει στους Ευρωπαίους Αθλητικογράφους όχι µόνο να αποφύγουν να
χρησιµοποιούν λεξιλόγιο που ενθαρρύνει τη βία και την αρνητική, αντιαθλητική συµπεριφορά, αλλά να προάγουν
θετικά παραδείγµατα καλής συµπεριφοράς στο ρεπορτάζ τους.
δ) Τη µελλοντική συνεργασία µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών
Συντακτών (UEPS) και του ∆ΙΟΑΠ για
να παρέχουν εκπαιδευτικά προγράµµατα στους Ευρωπαίους Αθλητικογρά-

8. Στήριξε την πρόθεση του ∆ΙΟΑΠ να
δηµιουργήσει ένα FORUM, που θα
σχεδιάζει και θα επιστατεί προγράµµατα που αποσκοπούν στη προαγωγή
της κοινωνικής αγωγής και των θετικών
αθλητικών αξιών.
9. Στήριξε την πρόταση του ∆ιεθνούς
Ιδρύµατος Ολυµπιακής και Αθλητικής
Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύµατος για τη δηµιουργία ενός Κέντρου Ερευνών για µια
νέα Κοινωνία (για την πρόληψη των
αντιαθλητικών συµπεριφορών και την
προαγωγή των θετικών αθλητικών
αξιών). Τέλος, κάλεσε όλους τους
Κυβερνητικούς και µη Οργανισµούς,
να στηρίξουν και αυτοί τη δηµιουργία
και τη λειτουργία του κέντρου αυτού.
γυµναστική

3. Εκτίµησαν την συνεισφορά του Υφυπουργείου Αθλητισµού και συγκεκριµένα του Υφυπουργού Πολιτισµού,
αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού κ.
Γιώργου Ορφανού, στη διοργάνωση
της διεθνούς συνδιάσκεψης.
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I επιστηµονικά

Νέες Κυκλοφορίες
Από την Παρασκευή 20 Απριλίου κυκλοφορεί από την Hellas Press S.A.
στην Αθήνα και σε όλη την ελληνική
επικράτεια το Athletics monthly το
πρώτο µηνιαίο περιοδικό για τον κλασικό αθλητισµό.
Στο εξώφυλλο η εντυπωσιακή Χριστίνα Χαντζή-Νεάγκ, σε µία φωτογράφιση που θα συζητηθεί, δηλώνει ερωτευµένη µε τα εµπόδια, ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2006 στα 400 µ.
εµπ., Περικλής Ιακωβάκης, κάθε µήνα αρθρογραφεί στο περιοδικό δίνοντας τη δική του άποψη για θέµατα του στίβου.
Στη µηνιαία παρουσίαση συλλόγων
φιλοξενείται ο «Ελευθέριος Βενιζέλος» Χανίων, ενώ µόνιµη είναι η στήλη για τους βετεράνους, όπως και
το crash test δύο αθλητών από κορυ-

φαίο προπονητή. Στο παρόν τεύχος ο Γιώργος Ποµάσκι συγκρίνει την Πηγή ∆εβετζή
µε την Τατιάνα Λεµπέντεβα. Σ΄ ένα ολόκληρο δεκαεξασέλιδο περιλαµβάνονται τα
αποτελέσµατα όλων των αγώνων στίβου,
όλων των κατηγοριών, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Γνωστοί δηµοσιογράφοι από το
χώρο του στίβου σχολιάζουν και παραθέτουν τις απόψεις τους, ενώ παρουσιάζονται ταλαντούχοι νέοι έλληνες αθλητές
και νέα από όλον τον κόσµο. Η αγωνιστική
δραστηριότητα και το life style των αθλητών και αθλητριών παντρεύονται αρµονικά
και παρουσιάζονται µε ωραίες φωτογραφίες και έξυπνα κείµενα.
Χάρη στο µοντέρνο σχεδιασµό του και στην
ιδιαίτερη θεµατολογία του, το Athletics
monthly θα έχει χαρακτήρα συλλεκτικό και
µία θέση στις βιβλιοθήκες και… στην καρδιά των φίλων του κλασικού αθλητισµού.

I απονοµές

Απονοµή τιµητικής πλακέτας από την Ε.Γ.Β.Ε.
στον πρώτο αποφοιτήσαντα του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Α.Π.Θ. της ορκοµωσίας του Απριλίου 2007

γυµναστική

Το ∆.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. καθιέρωσε από την ορκωµοσία του Νοεµβρίου του 2003 την απονοµή τιµητικής πλακέτας στον πρώτο αποφοιτήσαντα
ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωµοσίας
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ. Έτσι, και στην ορκωµοσία του Απριλίου του 2007, αντιπροσωπεία
του ∆.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. παραβρέθηκε στην τελετή της ορκωµοσίας και ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε.
κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος απένειµε στον πρώτο αποφοιτήσαντα κ. Παρασχόπουλο Ιωάννη,
την τιµητική διάκριση και απηύθυνε χαιρετισµό
στους νέους πτυχιούχους.
Με την ευκαιρία της παρουσίας των µελών
του διοικητικού συµβουλίου της Ε.Γ.Β.Ε. στην
ορκωµοσία, έγινε ενηµέρωση στους νέους συναδέλφους για την Ε.Γ.Β.Ε. και τις δραστηριότητές της, τους διανεµήθηκε σχετικό φυλλάδιο
και τους δόθηκε η δυνατότητα να έχουν µια πρώτη προσέγγιση µε τα θέµατα που απασχολούν
τον κλάδο.
Στα φωτογραφικά στιγµιότυπα ο αντιπρόεδρος
της Ε.Γ.Β.Ε. απονέµει την τιµητική πλακέτα στον
κ. Παρασχόπουλο Ιωάννη.

& sport
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> ∆ΕΛΤΙO ΤΑΥΤOΤΗΤOΣ ΜΕΛOΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Για την έκδοση της απαιτείται µία πρόσφατη φωτογραφία και οικονοµική τακτοποίηση του
µέλους. Τα µέλη της Ε.Γ.Β.Ε. που δεν έχουν προµηθευθεί το ∆ελτίο Ταυτότητος Μέλους, να
προσκοµίσουν στη Γραµµατεία της Ε.Γ.Β.Ε. ή να αποστείλουν µία πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία τους, προκειµένου να εκδοθεί από την Ε.Γ.Β.Ε. το ∆ελτίο, το οποίο και θα τους αποτελεί ταχυδροµικώς. Περισσότερες πληροφορίες στη γραµµατεία της Ε.Γ.Β.Ε..

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να φροντίσουν για την ταµειακή τακτοποίησή τους και οι µη
εγγεγραµµένοι να φροντίσουν για την εγγραφή τους στην Ε.Γ.Β.Ε., για να της δώσουν τη δυνατότητα να είναι πιο διεκδικητική και πιο αποτελεσµατική.

> H E.Γ.Β.Ε. ΣΤO INTERNET

Η Ένωσή µας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις - και στον τοµέα της τεχνολογίας – είναι και στο
INTERNET! Έτσι, οι συνάδελφοι - σε ολόκληρη την Ελλάδα - πληκτρολογώντας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τη διεύθυνση www.egve.gr., µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση σε
αθλητικά δεδοµένα και έγκυρη πληροφόρηση για το χώρο µας από τον επιστηµονικό και επαγγελµατικό φορέα των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στη Μακεδονία και τη
Θράκη.

™À¡¢∂™ª√™ √.T.∞. ª∂πZ√¡√™ £∂™™∞§√¡π∫H™

Ηλεκτρική ενέργεια από… σκουπίδια για 80.000 κατοίκους
Ρεύµα ικανό να φωτίσει µία πόλη 80.000 κατοίκων, παράγεται από το νέο πρότυπο εργοστάσιο
ηλεκτρικής ενέργειας στους Ταγαράδες, το οποίο
χρησιµοποιεί το βιοαέριο που παράγουν τα απορρίµµατα που βρίσκονται στο χώρο ταφής απορριµµάτων στους Ταγαράδες.
Πρόκειται για ένα έργο πνοής, το οποίο θα αλλάζει ολοκληρωτικά την εικόνα της περιοχής και από
το οποίο θα προκύψουν σηµαντικά οφέλη τόσο σε
οικολογικό όσο και σε ενεργειακό επίπεδο.
O χώρο ς ταφής απο ρριµµάτων που λειτουργεί χρόνια τώρα στους
Ταγαράδες, έχει δηµιουργήσει προβλήµατα στην περιοχή, σε
αισθητικό και σε οικολογικό επίπεδο. Πλέον, είµαστε σε θέση να
πούµε πως µπορούµε να αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα µε
την ανάπλαση του χώρου και το πρότυπο εργοστάσιο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα εγκαίνια του εργοστασίου, το οποίο είναι
µοναδικό στ ην Ελλάδα, έγιναν τον περασµένο ∆εκέµβριο οπότε
ξεκίνησε και η λειτουργία του.
Το βιοαέριο δεν είναι τίποτε άλλο από το αέριο που εκλύεται στην ατµόσφαιρα όταν σαπίζουν τα απορρίµµατα. Το εργοστάσιο, µε ειδικές κατακόρυφες και οριζόντιες σωληνώσεις, συλλέγει το αέριο από το χώρο και στη συνέχεια το καίει. Από την σήψη των απορριµµάτων απελευθερώνεται το βιοαέριο, που περιέχει µεθάνιο σε ποσοστό 56%. Ειδικές µηχανές το καίνε και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Από την διαδικασία αυτή, παράγεται ισχύς 5 Μεγαβάτ, η οποία µπορεί να φωτίσει
µία πόλη 80 χιλιάδων κατοίκων.

θα καθαρίσει η περιοχή από τις οσµές και θα παραχθεί ενέργεια η οποία
θα αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως.
Το εργοστάσιο που λειτουργεί στους Ταγαράδες δηµιούργησε και νέες θέσεις εργασίας, όπως υδραυλικοί, µηχανικοί, µηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι. Επιπλέον, προβλέπεται πως θα θερµανθούν µε τηλεθέρµανση σχολεία, δηµόσια κτίρια και κατοικίες σε απόσταση 2,5 χιλιοµέτρων από το εργοστάσιο.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχτηκαν την είδηση της λειτουργίας του εργοστασίου οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι εδώ και πολύ καιρό αντιδρούσαν για την λειτουργία του χώρου ταφής απορριµµάτων.

I επιστηµονικά
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θεµατικό συνέδριο της Ε.Γ.Β.Ε.
8 – 9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Εθνικής Αµύνης & Αλ. Σβώλου γωνία)
Προθεσµία υποβολής επιστηµονικών ανακοινώσεων 23 Νοεµβρίου 2007.

Η συµµετοχή στο θεµατικό συνέδριο για τα ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη
της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν.
Το θεµατικό συνέδριο θα περιλαµβάνει:
Ειδικές εισηγήσεις - στρογγυλές τράπεζες - ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο
το φάσµα της αθλητικής επιστήµης (προφορικές και αναρτηµένες) και εξειδικευµένα σεµινάρια.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κοροµηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512 - ∆ιεύθυνση internet, www.egve.gr
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ).
Θα καλύπτονται τα παρακάτω θέµατα της αθλητικής επιστήµης: Προπονησιολογία, Κινητική µάθηση, Κινητική ανάπτυξη, Αθλητιατρική, Αθλητική
ψυχολογία, Βιοκινητική - Βιοµηχανική, Αθλητική κοινωνιολογία, Αθλητικό
δίκαιο, Ειδική αγωγή, Εργοφυσιολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής, Αθλητισµός
για όλους, Φιλοσοφία του Αθλητισµού, Οργάνωση και ∆ιοίκηση του Αθλητισµού, Άθληση και αναψυχή, Βιοχηµεία της άσκησης, Αθλητισµός και ∆ιατροφή, ∆ιδακτική και θεωρία της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού, Ειδικά
θέµατα διαφόρων αθληµάτων, Χορός και Λαογραφία, Αθλητική τεχνολογία,
Φυσιοθεραπεία, Ντόπινγκ, Μετρήσεις και αξιολόγηση, Αερόµπικ, Στατιστική, Φυσιολογία, Εργοµετρία, κλπ.

γυµναστική

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι περιλήψεις των επιστηµονικών ανακοινώσεων (προφορικών και αναρτηµένων) πρέπει να αποσταλούν µέχρι 23 Νοεµβρίου 2007 είτε στη διεύθυνση
της Ε.Γ.Β.Ε. (Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ 2310
/ 282512), είτε ηλεκτρονικά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (egymve@hol.gr) ως επισυναπτόµενο έγγραφο του word και θα γίνονται δεκτές µετά από την κρίση
τους από την Επιστηµονική Επιτροπή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το ∆ελτίο Συµµετοχής στο Θεµατικό Συνέδριο (φόρµα υποβολής), την οποία µπορείτε να
βρείτε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr. Οι εργασίες θα αποστέλλονται για κρίση στην Επιστηµονική Επιτροπή, µόνο µετά την καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής στο θεµατικό συνέδριο από τον συγγραφέα
ή τους συγγραφείς. Καµία εργασία δεν θα αποστέλλεται για κρίση εάν δεν
έχει καταβληθεί το δικαίωµα συµµετοχής. Σε περίπτωση απόρριψης περίληψης εργασίας από την Επιστηµονική Επιτροπή, το δικαίωµα συµµετοχής δεν
επιστρέφεται. Μπορεί όµως, να επανυποβληθεί η περίληψη µε τυχόν διορθώσεις, χωρίς καταβολή εκ νέου του δικαιώµατος συµµετοχής και εφόσον
δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής περιλήψεων. Ακόµα,
είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί το ποσό που κατεβλήθη ως δικαίωµα συµµετοχής, σε περίπτωση απόρριψης, για την παρακολούθηση απλώς του θεµατικού συνεδρίου ή και για την υποβολή άλλης περίληψης από τον ίδιο ή
τους ίδιους συγγραφείς, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής περιλήψεων. Εφιστάται η προσοχή των συγγραφέων που θα
υποβάλλουν εργασίες που θα εγκριθούν, στην υποχρέωσή τους να πραγµατοποιήσουν την ανακοίνωσή τους στο θεµατικό συνέδριο (σε περίπτωση προ& sport
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φορικής), ή να αναρτήσουν το poster (σε περίπτωση αναρτηµένης ανακοίνωσης)
και να το παρουσιάσουν στην ειδική συνεδρία που θα γίνει γι’ αυτό το λόγο,
στο κοινό και στη µικτή επιτροπή (από µέλη της επιστηµονικής και της οργανωτικής επιτροπής). Σε περίπτωση µη παρουσίασης της ανακοινώσεως,
τους ενηµερώνουµε ότι, η µορφή του εντύπου των περιλήψεων και του προγράµµατος των ανακοινώσεων που θα διανεµηθεί στο θεµατικό συνέδριο δεν
θα συνιστά αποδεικτικό παρουσίασης επιστηµονικής εργασίας, ενώ µετά
το θεµατικό συνέδριο θα αποσταλεί επιστολή σε όλα τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας µε τη λίστα των ανακοινώσεων που υπεβλήθησαν αλλά δεν
έγινε η παρουσίασή τους. Η καταβολή του δικαιώµατος συµµετοχής αντιστοιχεί σε µία εργασία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων από µία περιλήψεων από τον ίδιο ή τους ίδιους συγγραφείς, θα πρέπει να καταβληθούν
αντίστοιχα δικαιώµατα συµµετοχής µε τον αριθµό των περιλήψεων των εργασιών που υποβάλλονται.
2. Όλες οι περιλήψεις των προφορικών και των αναρτηµένων ανακοινώσεων
θα δηµοσιευθούν στο έντυπο πρόγραµµα, που θα διανεµηθεί πριν την έναρξη του θεµατικού συνεδρίου στους µετέχοντες.
3. Στο τέλος κάθε θεµατικής ενότητας του θεµατικού συνεδρίου θα ακολουθεί συζήτηση.
4. Η εγγραφή στο θεµατικό συνέδριο, η εγγραφή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η ταµειακή τακτοποίηση, µπορούν να γίνουν και στο χώρο διεξαγωγής του θεµατικού
συνεδρίου από ώρα 08.30 το Σάββατο 8 / 12 / 2007. Το πρώτο θέµα θα ξεκινήσει στις 10.00. Εγγραφές θα γίνονται µέχρι και τη λήξη των εργασιών της
πρώτης ηµέρας (περίπου 21.00).
5. Οι συνάδελφοι που θέλουν να τακτοποιηθούν ταµειακώς (ταµειακά τακτοποιηµένοι θεωρούνται όσοι θα έχουν πληρώσει και τη συνδροµή του 2007),
µπορούν να ενηµερωθούν για το ποσό που οφείλουν από τη γραµµατεία της
Ε.Γ.Β.Ε. και να το αποστείλουν, µαζί µε το δελτίο εγγραφής, συν το ποσό βέβαια, που αντιστοιχεί στη δήλωση συµµετοχής τους στο θεµατικό συνέδριο εφόσον παρουσιάζουν εργασία. Όσοι επιθυµούν να εγγραφούν στην
Ε.Γ.Β.Ε., να αποστείλουν φωτοτυπία του πτυχίου τους (όχι επικυρωµένη),

µαζί µε τα πλήρη στοιχεία τους (επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, διεύθυνση,
τ.κ., δήµο ή κοινότητα, νοµό, τηλέφωνο, έτος λήψης πτυχίου, ειδικότητα)
και το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή και τη συνδροµή, για να επωφεληθούν από τη δωρεάν συµµετοχή που ισχύει για τα ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη της Ε.Γ.Β.Ε.
6. Για ερωτήσεις (π.χ. για τις συνδροµές που οφείλονται) ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και πληροφορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Γ.Β.Ε.
(είτε τηλεφωνικά στο 2310 / 282512, είτε ερχόµενοι στα γραφεία µας, όπου
µπορείτε να εγγραφείτε κιόλας), κάθε µέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)
από τις 17.30 έως 21.30.
7. Τα poster θα αναρτηθούν στο χώρο της γραµµατείας του θεµατικού συνεδρίου το Σάββατο από ώρα 10.00 έως 19.00, ενώ η παρουσίασή τους στο κοινό και στη µικτή επιτροπή (από µέλη της επιστηµονικής και της οργανωτικής
επιτροπής) θα γίνει την ίδια µέρα από 17.00 έως 19.00. Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 5 λεπτά για κάθε αναρτηµένη ανακοίνωση.
8. Στο θεµατικό συνέδριο θα διδάξουν προσκεκληµένοι ειδικοί επιστήµονες
της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού, αθλητίατροι, αθλητικοί ψυχολόγοι,
αθλητικοί µάνατζερς, επικοινωνιολόγοι, κλπ.
9. Στους συµµετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συµµετοχής.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ 23 / 11 / 2007.
1. Η περίληψη πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη σε µονό διάστηµα (Microsoft Word 97 και µεταγενέστερα, µε 10 cpi και γραµµατοσειρά Arial).
2. Γράψτε τον τίτλο µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, τα ονόµατα των συγγραφέων, το ίδρυµα ή και το τµήµα στο οποίο έγινε η µελέτη, διεύθυνση και πόλη
µε πεζά. Αφήστε ένα κενό διάστηµα και συνεχίστε, χωρίς εσοχή παραγρά-

φου, µε το κείµενο της περίληψης το οποίο πρέπει να αποτελεί µόνο µία παράγραφο και να µην ξεπερνά τις 250 λέξεις.
3. Ο τίτλος της περίληψης πρέπει να είναι σύντοµος (περίπου 15 λέξεις) και
κατανοητός και να αποφεύγονται δυσνόητες λέξεις και φράσεις.
4. Αναφέρατε συνοπτικά το σκοπό της µελέτης, τη µεθοδολογία, τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα. Οι περιλήψεις που δεν θα παρουσιάζουν
αποτελέσµατα και συµπεράσµατα θα απορρίπτονται ως µη ολοκληρωµένες.
5. Εάν επιλέξετε την ταχυδροµική αποστολή ή την υποβολή αυτοπροσώπως
στο γραφείο της Ένωσης, θα πρέπει να στείλετε – υποβάλετε το πρωτότυπο µε πλήρη στοιχεία και δύο επιπλέον αντίγραφα στα οποία πρέπει να φαίνεται µόνο ο τίτλος και το κείµενο της περίληψης χωρίς ονόµατα και διευθύνσεις. Θα πρέπει επίσης να στείλετε – υποβάλετε και µια δισκέτα µε το αρχείο της περίληψης (3.5in, Microsoft Word 97, µε 10 cpi και γραµµατοσειρά
Arial). Σε περίπτωση ταχυδροµικής ή αυτοπρόσωπης υποβολής η περίληψη που δεν θα συνοδεύεται από δισκέτα δεν θα αποστέλλεται για κρίση στην
επιστηµονική επιτροπή. Η περίληψη µπορεί να αποσταλεί και µέσω διαδικτύου στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε (egymve@hol.gr) ως επισυναπτόµενο έγγραφο του
word. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει η εργασία να συνοδεύεται απαραίτητα και από το ∆ελτίο Συµµετοχής στο Θεµατικό Συνέδριο
(φόρµα υποβολής), την οποία µπορείτε να βρείτε στο internet, στο site της
Ε.Γ.Β.Ε. www.egve.gr.
6. Η χρονική διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά και θα
υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης µέσω Η/Υ.
7. Οι διαστάσεις των αναρτηµένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 120 x 80
cm.
8. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν µε ανώνυµη διαδικασία κρίσης από την Επιστηµονική επιτροπή του θεµατικού συνεδρίου.

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.
8 – 9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
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I επιστηµονικά

Ο αθλητισµός στη Συνθήκη
για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης

Στις 25 Μαρτίου 1957, η Ευρώπη απάντησε στη φρίκη του τελευταίου παγκόσµιου πολέµου και τη διαιώνιση του ψυχρού πολέµου µε ένα άνευ προηγουµένου σχέδιο οικοδόµησης µιας υπερεθνικής δηµοκρατίας. Σήµερα, η Ευρώπη
επιβεβαιώνει την πρωτότυπη και µοναδική µορφή πολιτικής οργάνωσής της
για να αντιµετωπίσει την πρόκληση της
παγκοσµιοποίησης, να προωθήσει τις
αξίες της για την ειρήνη και την αλληλεγγύη και να διαδραµατίσει το ρόλο που
της αρµόζει στη διεθνή σκηνή. Το νέο
Σύνταγµα δεν περιορίζεται στην παγίωση του πολιτικού και θεσµικού συστήµατος των Συνθηκών της Ρώµης. Εισάγει µείζονα καινοτόµα στοιχεία που θα
καταστήσουν την Ευρώπη: α) πιο δηµοκρατική, γιατί όλοι σχεδόν οι Ευρωπαϊκοί νόµοι θα πρέπει να εκδίδονται από
κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο των Υπουργών. Για
πρώτη φορά σε µία υπερεθνική οργάνωση οι πολίτες θα είναι σε θέση να συµβάλλουν άµεσα στη γέννηση των Ευρωπαϊκών νόµων, β) πιο αποτελεσµατική,
γιατί θα αυξηθούν οι αποφάσεις που θα
λαµβάνονται µε πλειοψηφία, ακόµα και
αν αυτή η επέκταση είναι λιγότερο φιλόδοξη από ό,τι αναµενόταν. Εξάλλου,
µέσα από το σύστηµα της διπλής πλειοψηφίας αντικατοπτρίζεται η διττή νοµιµότητα της Ένωσης, η οποία αποτελεί
µία Ένωση λαών και κρατών, και γ) πιο
διαφανή, χάρη στους νέους µηχανισµούς
συµµετοχικής δηµοκρατίας.
Το θέµα του αθλητισµού αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
’80 στο πλαίσιο της «Ευρώπης των πολιτών». Η έκθεση Αντονίνο, οι συστάσεις
της οποίας εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μιλάνου το 1985, αποτέλεσε το έναυσµα για ενέργειες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του πολίτη προκειµένου να αισθανθεί ότι ανήκει
στην Κοινότητα µέσω του αθλητισµού.

γυµναστική

Το 1997, η διακήρυξη του Άµστερνταµ
αποτέλεσε ένα στάδιο αποφασιστικής
σηµασίας για να αντιµετωπιστεί ο αθλητισµός σε Κοινοτικό επίπεδο και επισηµαίνει ότι πρέπει: «Να αναγνωρίζονται η κοινωνική σπουδαιότητα του αθλη& sport
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τισµού, ο ρόλος του στη διαµόρφωση
της ταυτότητας και στο να φέρει τους
ανθρώπους πιο κοντά. Επίσης να παραµένουν ανοιχτές οι δυνατότητες διαβουλεύσεων ανάµεσα στα κοινοτικά όργανα και στο αθλητικό κίνηµα όταν διακυβεύονται τα συµφέροντα του τελευταίου».
Στη συνέχεια, το 1998, τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Βιέννης αναφέρουν ότι πρέπει: «Να εξασφαλιστούν η κατοχύρωση των υπαρχόντων αθλητικών δοµών και η διατήρηση
της κοινωνικής λειτουργίας του αθλητισµού µέσα στο κοινοτικό πλαίσιο, καθώς και ο αγώνας ενάντια στο ντόπινγκ».
Η Κοινότητα παρουσίασε, για πρώτη
φορά, τη συνολική της άποψη για τον
αθλητισµό στην έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Ελσίνκι, το 1999,
η οποία αναφέρεται στη διατήρηση του
Ευρωπαϊκού αθλητικού προτύπου µέσα
στις εµπορικές και µη εµπορικές διαστάσεις του.
Το 2000, η διακήρυξη της Νίκαιας τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισης των ιδιοµορφιών του αθλητισµού. Η άποψη αυτή ξεπερνά την παραδοσιακή αντίληψη
για τον αθλητισµό, που τον θεωρεί οριζόντιο τοµέα παρέµβασης πολλών πολιτικών. Θεσπίζει ένα οµοιογενές και συνεκτικό δόγµα στον τοµέα αυτόν, υπογραµµίζοντας τη σπουδαιότητα του κοινωνικού ρόλου του αθλητισµού και την
αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά του αθλητισµού κατά την
εφαρµογή κάθε κοινοτικής πολιτικής.
Για να γίνουν αλλαγές στις Συνθήκες
που έχει θεµελιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται η συµφωνία των κυβερνήσεων όλων των Κρατών - Μελών. Η διαδικασία συζήτησης και επίτευξης συµφωνίας στην αλλαγή Συνθήκης λέγεται
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (ICG) και διεξάγεται από τους επικεφαλείς των Κρατών / Κυβερνήσεων, µε την υποστήριξη
των Υπουργών Εξωτερικών. Η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη συγκαλείται από τον
Πρόεδρο του Συµβουλίου της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, µε σύσταση του Συµβουλίου και µετά από διαβουλεύσεις µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και, όταν απαιτείται, µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Μεταξύ Μαρτίου 2002 και Ιουνίου
2003 πραγµατοποιήθηκε σειρά διαβουλεύσεων, όπου αποφασίστηκε να υποβληθούν προτάσεις υπό τη µορφή ενός
νέου Σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης,
το οποίο θα αντικαθιστά το περιεχόµενο των υφισταµένων Συνθηκών. Τα µέρη Ι & ΙΙ του Σχεδίου της Συνθήκης παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου, Valery Giskard d’Estaing, στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης
(20 Ιουνίου 2003), το οποίο έτυχε θερµής υποδοχής και θεωρήθηκε µια καλή
βάση για την έναρξη της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης.
Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια
της Ιταλικής Προεδρίας υποβλήθηκε το
Σχέδιο της Συνθήκης για τη δηµιουργία
Συντάγµατος για την Ευρώπη (CONV
850/03) στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου στη Ρώµη (18 Ιουλίου 2003),
το οποίο υιοθετήθηκε συναινετικά µετά
από συνεδριάσεις της ολοµέλειας στις
13 Ιουνίου 2003 και 10 Ιουλίου 2003.
Το Σχέδιο της Συνθήκης CIG 50/03
που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες στις
25 Νοεµβρίου 2003 για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης συντάχθηκε µε
βάση την υπάρχουσα Συνθήκη και έχει
υποστεί αλλαγές και τροποποιήσεις από
οµάδα νοµικών εµπειρογνωµόνων και
συγκεκριµένα στον αθλητισµό (Κεφάλαιο V, Τµήµα 4 για την παιδεία, τη νεολαία, τον αθλητισµό και την επαγγελµατική εκπαίδευση).
Στη συνάντηση της 18ης Ιουνίου 2004
στις Βρυξέλλες κατά την Ιρλανδική Προεδρία οι αρχηγοί των Κρατών / Κυβερνήσεων συµφώνησαν µε τα κείµενα του
εγγράφου CIG 81/04. Στο Κεφάλαιο V,
Τµήµα 4 γίνονται εκ νέου τροποποιήσεις.
Η Συνθήκη που ιδρύει ένα Σύνταγµα
για την Ευρώπη (CIG 87/2/04) υπογράφτηκε στις 29 Οκτωβρίου 2004, στη Ρώ-

µη. Οι πολίτες των εικοσιπέντε κρατών µελών της Ένωσης θα έπρεπε να επικυρώσουν τη Νέα Συνταγµατική Συνθήκη µέσω της Κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ή µέσω δηµοψηφίσµατος. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν (υπήρξαν µάλιστα και δηµοψηφίσµατα σε δύο χώρες
µέλη που δεν ενέκριναν τη θέσπισή του).
Από τις αρχές του 2007 µε την ανάληψη
της προεδρίας της Ε.Ε. από τη Γερµανία
ανακινήθηκαν και πάλι οι διαδικασίες για
την επίτευξη µιας πολιτικής συµφωνίας
που θα οδηγήσει το θέµα σε ουσιαστική πρόοδο και λύση.
Το άρθρο έχει ως εξής:
ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΝΕΟΛΑΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Άρθρο ΙΙΙ – 282
1. Η Ένωση συµβάλλει στην ανάπτυξη
παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, εάν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράση
τους. Σέβεται πλήρως την αρµοδιότητα
των κρατών µελών για το περιεχόµενο
της διδασκαλίας και την οργάνωση του
εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και
την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυ-

µορφία.
Η Ένωση συµβάλλει στην προώθηση
των Ευρωπαϊκών επιδιώξεων στο χώρο
του αθλητισµού, λαµβάνοντας υπόψη
παράλληλα τις ιδιαιτερότητές τους, τις
δοµές του που βασίζονται στον εθελοντισµό, καθώς και τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο.
Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο να:
• αναπτύσσει την Ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, ιδίως µέσω της εκµάθησης και της διάδοσης των γλωσσών
των κρατών µελών,
• ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών
και εκπαιδευτικών, µεταξύ άλλων, µέσω
της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης διπλωµάτων και περιόδων σπουδών,
• προωθεί τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
• αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά προβλήµατα των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών,
• ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων ανθρώπων, καθώς και οργανωτών κοινωνικο-µορφωτικών δραστηριοτήτων και ενθαρρύνει τη συµµετοχή των
νέων στο δηµοκρατικό βίο της Ευρώπης,
• ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης,
• αναπτύσσει την Ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισµού, προάγοντας την ορθή διεξαγωγή και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναµετρήσεων και τη
συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων για
τον αθλητισµό φορέων, καθώς και προστατεύοντας τη σωµατική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των νέων
αθλητών.
2. Η Ένωση και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και
αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα παιδείας και αθλητισµού, ειδικότερα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης.
3. Προκειµένου να προωθηθεί η υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου: α) ο Ευρωπαϊκός νόµος, ή νόµος
πλαίσιο θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης,
αποκλειόµενης οποιασδήποτε εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων των κρατών µελών. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, και β) το
Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει συστάσεις.

Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ º˘ÛÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È
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∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÌÂ ‰ÈÂıÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
11-13 ∞¶ƒπ§π√À 2008, ™À¡∂¢ƒπ∞∫√ ∫∂¡∆ƒ√ π. µ∂§§π¢∏™, HELEXPO - ¢.∂.£.

√ƒ°∞¡ø™∏: ∂¡ø™∏ °Àª¡∞™∆ø¡ µ√ƒ∂π√À ∂§§∞¢√™

µούν να ανακοινώσουν κάποια επιστηµονική εργασία, δίνεται ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα για να προετοιµαστούν
και να στείλουν έγκαιρα την εργασία τους
µέσα στα χρονικά πλαίσια που έχει καθορίσει η οργανωτική επιτροπή.
Το συνέδριο θα περιλαµβάνει ειδικές
εισηγήσεις - ελεύθερες ανακοινώσεις
από όλο το φάσµα της αθλητικής επιστήµης (προφορικές και αναρτηµένες),
στρογγυλές τράπεζες και εξειδικευµένα
σεµινάρια.
Στο επιστηµονικό πρόγραµµα του Συνεδρίου θα συµµετέχουν προσκεκληµένοι ειδικοί επιστήµονες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού, αθλητίατροι,

αθλητικοί ψυχολόγοι, αθλητικοί µάνατζερς, προπονητές, κλπ., ενώ κορυφαίες αθλητικές προσωπικότητες θα κληθούν να συµµετάσχουν τόσο στο επιστηµονικό µέρος, όσο και στις υπόλοιπες
εκδηλώσεις του συνεδρίου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΜΕΧΡΙ 29 / 3 / 2008.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κοροµηλά 51, Τ.Κ.
54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512 - ∆ιεύθυνση
internet, www.egve.gr
γυµναστική

Αγαπητοί συνάδελφοι,
οι προετοιµασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τη διοργάνωση από την Ένωση
Γυµναστών Βορείου Ελλάδος του 11ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού µε διεθνή συµµετοχή, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη
από 11 έως 13 Απριλίου του 2008.
Ο έγκαιρος προγραµµατισµός και η
ανακοίνωση του συνεδρίου µας που διοργανώνεται σε ετήσια βάση, επιτρέπει και
σε µας να προσπαθήσουµε και να πετύχουµε καλύτερο αποτέλεσµα και σε όσους
θέλουν να το παρακολουθήσουν να µπορέσουν να προγραµµατίσουν µε άνεση
τη συµµετοχή τους. Σε όσους δε επιθυ-
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I ενηµέρωση

«º˘ÛÈÎ‹ AÁˆÁ‹ Î·È AıÏËÙÈÛÌfi˜»
Tο πρώτο επιστηµονικό περιοδικό στο χώρο της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού στην Eλλάδα
Το περιοδικό µας δέχεται άρθρα από
όλο το φάσµα των ατόµων που ασχολούνται µε τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό. Στα περιεχόµενα των θεµατικών ενοτήτων του περιοδικού συµπεριλαµβάνονται επιστηµονικές - ερευνητικές εργασίες
από όλες τις επιστηµονικές περιοχές, θέµατα πρακτικής εφαρµογής, ανασκοπήσεις
ερευνών, παρουσίαση και κριτική βιβλίων,
δελτία ενηµέρωσης και µεταφράσεις περιλήψεων από ξένα έγκριτα περιοδικά, µε τα
οποία έχει ξεκινήσει συνεργασία το επιστηµονικό µας περιοδικό.
Τα άρθρα αποστέλλονται ταχυδροµικά
ή παραδίδονται αυτοπροσώπως στις
«ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η» (Κ. Μελενίκου 22, 546 35 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 - 248486, 2310 - 248478).
Στο γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η»
µπορούν, επίσης, να εγγραφούν συνδροµητές στο περιοδικό
για την επιστηµονική ενηµέρωσή τους όσοι επιθυµούν να το
λαµβάνουν ταχυδροµικά στη διεύθυνσή τους, ανεξάρτητα από
το αν σκοπεύουν ή όχι, να δηµοσιεύσουν τώρα ή στο µέλλον
κάποιο άρθρο τους. Η ετήσια συνδροµή ανέρχεται στο ποσό
των 15 ευρώ και καλύπτει 4 τεύχη. Οι συνδροµητές του περιοδικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι περισσότεροι από
χίλιοι.

Για την υποβολή ενός άρθρου προς
κρίση και έγκριση για δηµοσίευση στο
επιστηµονικό περιοδικό, θα πρέπει τουλάχιστον ο πρώτος συγγραφέας του άρθρου
να είναι ή να γίνει συνδροµητής του περιοδικού και να έχει εξοφλήσει τις συνδροµές για το έτος µέσα στο οποίο υποβάλλεται το υπό κρίση άρθρο. Μαζί µε την κατάθεση του άρθρου πρέπει να καταβάλει στον
εκδότη και το ποσό των 30 ευρώ, διαφορετικά δεν θα αποστέλλεται το άρθρο για κρίση στους κριτές. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας κρίσης και την έγκριση για
δηµοσίευση του άρθρου, θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον το ποσό των 15 ευρώ στον
εκδότη και σε αντάλλαγµα να παραλαµβάνει πέντε τεύχη από το τεύχος του περιοδικού στο οποίο δηµοσιεύτηκε το άρθρο του, χωρίς καµία άλλη επιβάρυνση.
Υπεύθυνος σύνταξης: ∆ρ. Χαράλαµπος Τσορµπατζούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.
Βοηθός Υπεύθυνος σύνταξης: ∆ρ. Νικόλαος Θεοδωράκης.
Επιστηµονικός υπεύθυνος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: Γεώργιος Μπεµπέτσος, Μ. Sc., Αντιπρόεδρος.
Υπεύθυνος έκδοσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: Αθανάσιος
Παπαγεωργίου - Πρόεδρος.

«Φυσική Αγωγή & Αθλητισµός» Το επιστηµονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε.
∆Ô 1Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙË˜ º˘ÛÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂Î‰›‰ÂÙ·È Î¿ıÂ 3 Ì‹ÓÂ˜ Î·È ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜
Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∆ÈÌ‹ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ (4 ÙÂ‡¯Ë): 15 ∂Àƒø

∆ Ε ΛΤ Ι O Ε Γ Γ ΡΑ Φ Η Σ - Σ Υ Ν ∆ Ρ O Μ Η Σ
∂ÒÓ˘ÌÔ: …..…………………………...................………….......…

ŸÓÔÌ·: …......………………………………………...........................

¶·ÙÚÒÓ˘ÌÔ: ……………………………………..............................

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË: …………………………………………...........................

¢‹ÌÔ˜ / ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·: ………………………....................................

∆.∫.: ………………………………...........

∆ËÏ.: 2………………………………………......................................

∫ÈÓËÙﬁ: .………………………………............................………........
∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: ……………………………….....................................

∞ÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ·˘Ùﬁ ÛÙË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙË˜ ∂.°.µ.∂., Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ‹ ÂÈÙ·Á‹ ÙˆÓ 15 ∂˘ÚÒ, ÛÙËÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿
51, Ù.Î. 54622, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

γυµναστική

∂ÁÁÚ·ÊÂ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «ºÀ™π∫∏ ∞°ø°∏ ∫∞π ∞£§∏∆π™ªO™» Ô˘ ÂÎ‰›‰ÂÈ Ë ∂.°.µ.∂. ∞Ó·ÓÂÒÛÙÂ ÙË
Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜, ﬁÛÔÈ Â›ÛÙÂ ‹‰Ë Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜.
& sport
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Παρουσίαση βιβλίου στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού µε διεθνή συµµετοχή
«100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»
Οι δηµοσιογράφοι Γιάννης Μαµουζέλος και
Θόδωρος Ντάβελος και οι εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ
παρουσίασαν µε απόλυτη επιτυχία στα πλαίσια
του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισµού µε διεθνή συµµετοχή, το βιβλίο
«100 χρόνια Εθνική Ελλάδας», όπου ο εκ των συγγραφέων κ. Γιάννης Μαµουζέλος υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου για τους επίσηµους προσκεκληµένους και για τους συνέδρους.
«Το βιβλίο αυτό δεν είναι µυθιστόρηµα ούτε ακριβώς ιστορικό ανάγνωσµα. ∆εν είναι ούτε απαρίθµηση δεδοµένων και ψυχρών στατιστικών στοιχείων. Είναι µια συλλογή τεκµηρίων - µε παράθεση γεγονότων των αγώνων ή των
παρασκηνίων τους - µε αφηγηµατικό τρόπο και µε αναφορά όλων των υπολοίπων στοιχείων, που συνθέτουν την ιστορία της Εθνικής οµάδας ποδοσφαίρου ανδρών. Η συλλογή των στοιχείων ήταν µακρόχρονη και επίπονη, από
διαφορετικές πηγές, ελληνικές και ξένες. Προσφέρει, όµως, στους Έλληνες
φιλάθλους - και ειδικότερα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου και της Εθνικής
- µια δουλειά προσεγµένη, µε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και – σίγουρα µε πληρέστερα και σωστότερα στοιχεία από κάθε προηγούµενη».

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
Ο συνταξιούχος συνάδελφος µας κ. Αντώνης ∆ούκας, πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε στο συγγραφικό χώρο µε την έκδοση
δύο διηγηµάτων.
Ο κ. ∆ούκας έγινε δεκτός ως µέλος στην
Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος. Τον
συγχαίρουµε και τον ευχαριστούµε για την
παραχώρηση στην ΄Ένωση αντιτύπων των
έργων του (τα εξώφυλλα των οποίων και

γυµναστική

παραθέτουµε κατωτέρω).

& sport
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I ενηµέρωση

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
∆ύο εξέχουσες και διακεκριµένες προσωπικότητες του κλάδου των καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε πολυετή και εξαιρετική προσφορά
στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό, καθώς και σηµαντική συµβολή στην ανάδειξη και καταξίωση του κλάδου µας, έχασε πρόσφατα η
γυµναστική και αθλητική οικογένεια. ∆ύο πραγµατικά προσφιλή µας πρόσωπα που τιµήθηκαν για την προσφορά τους αυτή από την
Ένωση Γυµναστών Βορείου Ελλάδος. Οι αγαπητοί µας «δάσκαλοι» Στυλιανός Μπεµπέτσος (πατέρας του αντιπροέδρου της Ε.Γ.Β.Ε. κ.
Γιώργου Μπεµπέτσου) τον οποίο τιµήσαµε το 1995 και Πασχάλης Χατζηαθανασίου τον οποίο τιµήσαµε πρόσφατα, µόλις πριν λίγους
µήνες, στην τελετή έναρξης του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Γ.Β.Ε στις 16 Μαρτίου 2007. Σε ένδειξη του σεβασµού και της εκτίµησης που τρέφαµε όλοι µας για τα πρόσωπά τους παραθέτουµε σε συντοµία τα βιογραφικά τους στοιχεία, αποδεικτικά και αυτά της
πολύπλευρης δράσης τους και της πολύτιµης προσφοράς τους. Θα µας µείνουν αξέχαστοι.

ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γεννήθηκε στη Σπάρτη και
έλαβε το πτυχίο του το 1957
από την τότε Ε.Α.Σ.Α. ∆ιορίστηκε στη Βέροια το 1963 και
παρέµεινε ως τη συνταξιοδότησή του. Από το 1990
υπηρέτησε την εκπαίδευση
ως ∆ιευθυντής του 1ου
Λυκείου Βέροιας.
Ήταν κάτοχος, ∆ιπλώµατος
Προπονητού Ποδοσφαίρου,
∆ιπλώµατος Προπονητού
Αντισφαίρισης, ∆ιπλώµατος ∆ιαιτητού Χειροσφαίρισης,
∆ιπλώµατος ∆ιαιτητού Καλαθοσφαίρισης, ∆ιπλώµατος
∆ιαιτητού Πετοσφαίρισης, ∆ιπλώµατος ∆ιαιτητού Ποδοσφαίρου και ∆ιεθνούς Κριτή Στίβου.
∆ιετέλεσε για τρία χρόνια αναπληρωτής ΝΕΦΑ Νοµού Ηµαθίας και δύο χρόνια ∆ιευθυντής του Εθνικού σταδίου Ναούσης.
Ήταν διαιτητής Α’ Εθνικής στη χειροσφαίριση και Β’ Εθνικής
στην καλαθοσφαίριση και την πετοσφαίριση.
Από το 1990 έως και το 1993 διετέλεσε Πρόεδρος του Ε.Α.Κ.
Βέροιας.
Το 1968 ως προπονητής ποδοσφαίρου οδήγησε την οµάδα
των εφήβων της Βέροιας στον τελικό Ελλάδος, µε αντίπαλο
τον Ολυµπιακό. Πολλοί παίκτες της οµάδος εκείνης ακολούθησαν πορεία στον επαγγελµατικό χώρο (Παπαδόπουλος Λάζαρος - ΑΕΚ, Παπατζίκος ∆ηµήτρης - Βέροια κ.λ.π.).

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

γυµναστική

Αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Αθλητισµού της
Κολωνίας το 1967 µε ειδίκευση στην Καλαθοσφαίριση και
το Βόλεϊ. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του καριέρα ως
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
το 1970 στη Τεχνική Σχολή
∆ηµόκριτος. Από το 1972 έως
και το 1981 υπηρέτησε στη
µέση εκπαίδευση. Από το
1981 έως το 1983 υπηρέτησε
στο Πανεπιστηµιακό Γυµνα& sport
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στήριο ως υπεύθυνος της καλαθοσφαίρισης, ενώ από το
1983 έως το 1985 υπηρέτησε µε απόσπαση στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. –
Α.Π.Θ. στον τοµέα Αθλοπαιδιών (Μπάσκετ). Τέλος, από το
1985 έως το 2004 διετέλεσε µέλος ΕΕ∆ΙΠ του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. στον τοµέα Αθλοπαιδιών (Μπάσκετ).
Αθλητικές δραστηριότητες:
Ως αθλητής Μπάσκετ το 1960 κατέκτησε το πρωτάθληµα
Ελλάδος µε την οµάδα του ΠΑΟΚ.
1962 - 1964: Μέλος της οµάδας Μπάσκετ του Πανεπιστηµίου της Κολωνίας.
1965 - 1967: Μέλος της οµάδας Bayern Leverkusen, τα δυο
τελευταία χρόνια ως παίκτης και προπονητής.
1969 - 1970: Α.Σ. Αµύντας Αθηνών
1970 - 1971: ∆ηµόκριτος Θεσ/νίκης
∆ιετέλεσε προπονητής Μπάσκετ:
1966 - 1967: Bayern Leverkusen
1969 - 1970: Μίλων Ν. Σµύρνης
1972: Αναγέννηση Θεσ/νίκης
1976: Μακεδονικός Θεσ/νίκης
1981 - 2002: Προπονητής σε οµάδες Μπάσκετ Αρρένων –
Θηλέων Γερµανικής σχολής Θεσ/νίκης.
∆ιετέλεσε προπονητής Βόλεϊ:
1970 - 1972: ∆ηµόκριτος
1973 - 1975: ΠΑΟΚ
Το 1966 δίδαξε σε σεµινάρια καλαθοσφαίρισης στη πόλη
Leverkusen της ∆υτικής Γερµανίας ενώ το 1981 δίδαξε σε
σεµινάριο Καλαθοσφαίρισης του Συλλόγου Γυµναστών
Βορείου Ελλάδος. Ανέπτυξε επίσης συγγραφική δράση
συµµετέχοντας στη συγγραφή των βιβλίων:
1. Τα βασικά του Basketball.
2. Τακτική του Basketball και στοιχεία προπονητικής.
3. Το Basketball και οι κανόνες του.
4. Ατοµική τεχνική στο Μπάσκετ.
5. Basketball: Θεµελιώδεις Αρχές Ατοµικής Τεχνικής.
6. Basketball: Οµαδική τακτική.

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Το φαρµακείο πρέπει να περιέχει:
1. Αντισηπτικό (ιωδιούχος ποβιδόνη), για αντισηψία τραύµατος.
2. Φυσιολογικό ορό, για καθαρισµό τραύµατος.
3. Οινόπνευµα.
4. Αντισηπτικό κολλύριο, για αντισηψία του µατιού.
5. Αντισηπτική αλοιφή, για εγκαύµατα.
6. Αντισταµινική αλοιφή, για δερµατικές αλλεργικές αντιδράσεις.
7. Αντισταµινικά χάπια, για αλλεργικές αντιδράσεις.
8. Αµµωνία (stick), για δήγµατα ζώων.
9. Εµετικό σιρόπι (ipacavom), για πρόκληση εµετού.
10. Ενεργό άνθρακα (NORIT), για προσρόφηση δηλητηρίων.
11. Παυσίπονα αντιπυρετικά.
12. Almora, σόδα (φαγητού), για αντικατάσταση ηλεκτρολυτών.
13. Κορτιζόνη, για αλλεργικό shock.
14. Οξυγόνο (OPUR) για επαρκή αερισµό.
15. Μικρές αποστειρωµένες γάζες, για τον καθαρισµό και την
κάλυψη του τραύµατος.

16. Μεγάλες γάζες, για κάλυψη εκτεταµένου τραύµατος.
17. Γάζες fucidin, για εγκαύµατα.
18. Τραυµαπλάστ, λευκοπλάστη.
19. Επιδέσµους απλούς και ελαστικούς, για επίδεση τραύµατος.
20. Επιδέσµους τριγωνικούς, για επίδεση και ακινητοποίηση.
21. Βαµβάκι.
22. Νάρθηκες, για ακινητοποίηση κακώσεων σκελετού.
23. Αυχενικό κολάρο, για ακινητοποίηση αυχενικής µοίρας της
Σ.Σ.
24. Γάντια ελαστικά.
25. Set αφαίρεσης κεντριού (βεντουζάκι).
26. Steri strip.
27. Κουβέρτα αλουµινίου, για πρόληψη υποθερµίας.
28. Παγοκύστη, για κλειστά τραύµατα.
29. Μάσκα CPR, για τεχνητή αναπνοή.
Άλλα υλικά: Ψαλίδι, σύριγγες, θερµόµετρο, λαβίδα, παραµάνα.

καταχώρηση Ο.Τ.Α.

Επαγγελµατικά δικαιώµατα και κατοχύρωση των
πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ ως προπονητών αθληµάτων

ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Αθλητισµού
κ. Γεώργιο Ορφανό
Αξιότιµε κ. Υφυπουργέ
Θα θέλαµε µε την παρούσα επιστολή να θέσουµε υπόψη σας όλες τις παραµέτρους που αφορούν
το εξαιρετικά σοβαρό αλλά και σύνθετο θέµα της άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή
αθληµάτων και να σας παρακαλέσουµε να αναλάβετε άµεσα τις σχετικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες
προκειµένου να δοθεί οριστικά λύση στο σηµαντικό αυτό θέµα.
Η Ένωση Γυµναστών Βορείου Ελλάδος έχει επανειληµµένως διατυπώσει τις αντιρρήσεις της για το
υφιστάµενο αναχρονιστικό, ξεπερασµένο και απαράδεκτο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει το
θέµα των προπονητών αθληµάτων και το οποίο συνολικά και ταχύτατα πρέπει να αλλάξει. Και στο
τµήµα του που αφορά τις σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. και προσφάτως και των οµοσπονδιών, αλλά
και στην αντιµετώπιση των πτυχιούχων των πανεπιστηµιακών τµηµάτων της επιστήµης της φυσικής
αγωγής και αθλητισµού, των ΤΕΦΑΑ δηλαδή.
Σχετικά, λοιπόν, µε τα θέµατα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή
αθλήµατος και τις πάσης φύσεως σχολές προπονητών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής.

γυµναστική

Όπως είναι γνωστό ο πρώτος νόµος που ρύθµιζε θέµατα προπονητών σε όλα τα αθλήµατα ήταν ο
75/75, ένας νόµος που λειτούργησε για 24 χρόνια, αφού µόλις το 1999 µε τον Ν. 2725/99
τροποποιήθηκε. Με βάση λοιπόν τον Ν. 75/75 οι πτυχιούχοι ΕΑΣΑ (ΤΕΦΑΑ µετά το 1983) ή
ισότιµων σχολών της αλλοδαπής είχαν το δικαίωµα να ασκούν το επάγγελµα του προπονητή σε
οποιοδήποτε άθληµα µέχρι την ανώτατη κατηγορία του αθλήµατος. Παράλληλα έδινε το δικαίωµα
στη Γ.Γ.Α. και µόνο σε αυτή να ιδρύει και να λειτουργεί σχολές προπονητών σε συγκεκριµένο
άθληµα κάθε φορά και για συγκεκριµένη κατηγορία. Όλο αυτό το χρονικό διάστηµα των 24 ετών ο
κάτοχος πτυχίου ΕΑΣΑ ή ΤΕΦΑΑ ή διπλώµατος προπονητού της Γ.Γ.Α. είχε χωρίς άλλη
πιστοποίηση ή αποδεικτικό και το δικαίωµα να ασκήσει το επάγγελµα του προπονητού,
λειτουργούσαν δηλαδή τα ανωτέρω πτυχία και ως άδειες εξασκήσεως επαγγέλµατος. Ήδη από το
1988 και µετά είχαν και έχουν αποφοιτήσει από τα ΤΕΦΑΑ έως το 1999 χιλιάδες πτυχιούχοι που
δυνητικά είχαν τα ανωτέρω δικαιώµατα, εκ των οποίων άλλοι έκαναν χρήση και άλλοι όχι. Από το
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1987 και µετά ήδη από το χώρο των πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ είχαν εκφραστεί οι αντιρρήσεις για
τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθετε η Γ.Γ.Α. για τη συµµετοχή κάποιου στις σχολές της,
αφού οι γραµµατικές γνώσεις που εζητούντο ήταν για πολλές σχολές το απολυτήριο του δηµοτικού
ενώ η διάρκεια των σχολών δεν ξεπερνούσε τις 2 εβδοµάδες, µε αποτέλεσµα να εξοµοιώνονται και
να αποκτούν τα ίδια δικαιώµατα οι απόφοιτοι των τετραετούς φοίτησης ΤΕΦΑΑ µε απόφοιτους
δηµοτικού που µε «χαριστικές» πολλές φορές διαδικασίες παρακολουθούσαν και αποφοιτούσαν
από τις εν λόγω σχολές προπονητών.
Αντί λοιπόν η Ελληνική πολιτεία να συµµαζέψει την κατάσταση µετά από 24 χρόνια και να
αξιοποιήσει το επιστηµονικό δυναµικό των χιλιάδων αποφοίτων ΤΕΦΑΑ που είχε στα χέρια της,
ήρθε το 1999 και µε το Ν. 2725/99 αντί να διευρύνει και να ενισχύσει τις δυνατότητες των
πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ και να συµµαζέψει και να περιορίσει την προβληµατική κατάσταση µε τις
σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. περιόρισε τις δυνατότητες των πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ στο να
ασκούν το επάγγελµα του προπονητή µόνο στο αντικείµενο της κύριας ειδικότητάς τους και µόνο
µέχρι ορισµένη κατηγορία κάθε αθλήµατος. Εισήγαγε ακόµα ο Ν.2725/99 τη διαδικασία έκδοσης
άδειας εξασκήσεως επαγγέλµατος και για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ και για τους κατόχους του
διπλώµατος του προπονητή των σχολών της Γ.Γ.Α. µε την καταβολή παραβόλου 50.000 δραχµών και
την κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών στη Γ.Γ.Α.
Σε κάθε περίπτωση όµως και από τους δύο αθλητικούς νόµους (1975 και 1999) έχουν παραχθεί
αποτελέσµατα και η µη αντιµετώπιση µεταβατικώς από ένα νέο νόµο αυτών των περιπτώσεων
συνολικά και ατοµικά, θίγει τη βασική αρχή της συνέχειας του κράτους και της ίσης µεταχείρισης
των πολιτών.

γυµναστική

Στο σηµείο αυτό πρέπει επίσης να παρατηρήσουµε τα εξής: α) Η ύπαρξη ή µη ειδικότητας και
µάλιστα προπτυχιακά είναι της αποκλειστικής αρµοδιότητας της Γ.Σ. κάθε πανεπιστηµιακού
τµήµατος (Νόµος πλαίσιο 1268/82 και µεταγενέστεροι). Είναι καθαρά εσωτερική ακαδηµαϊκή
διαδικασία. Κάλλιστα το επόµενο έτος κάποιο ή κάποια ΤΕΦΑΑ, µπορεί να καταργήσουν την
ειδικότητα ή να ονοµάσουν κύριες ειδικότητες όλα τα πρακτικά µαθήµατα κορµού που διδάσκονται
στα 4 έτη σπουδών. Πώς λοιπόν έρχεται η ίδια η πολιτεία και επιβάλει περιορισµό στα
επαγγελµατικά δικαιώµατα, µε βάση την ειδικότητα. β) Θεωρεί κανείς υποδυέστερους εκπαιδευτικά,
παιδαγωγικά, επιστηµονικά, κοινωνιολογικά, προπονητικά τους απόφοιτους πανεπιστηµιακών
σχολών τετραετούς φοίτησης µε 4.500 περίπου ώρες διδασκαλίας, από τους απόφοιτους των
σχολών της Γ.Γ.Α. ή των Οµοσπονδιών των 2 εβδοµάδων φοίτησης και 60 ωρών διδασκαλίας στους
οποίους δεν επιβάλει περιορισµούς; γ) Ποια εσωτερική ή εξωτερική διαδικασία αξιολόγησης
πιστοποιεί το εκπαιδευτικό, το επιστηµονικό και το προπονητικό επίπεδο των σχολών προπονητών
της Γ.Γ.Α. και των οµοσπονδιών και πιστοποιεί και προσδιορίζει µε εξετάσεις (ανεξάρτητου φορέα
όχι της ίδιας της σχολής προπονητών) ή χωρίς εξετάσεις έστω, το επίπεδο των γνώσεων και
καθορίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που παρέχονται και πότε έγινε αυτό τα τελευταία 30 χρόνια;
Και ακόµα, σήµερα που προηγήθηκαν πραγµατικές µάχες στους δρόµους, για θέµατα στα οποία
περιλαµβάνεται και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, πως µπορούµε να αφήνουµε να
αυτοαναγορεύονται σε πρυτάνεις ο κάθε πρόεδρος και το ∆.Σ. κάθε οµοσπονδίας ή ακόµα και αυτοί
οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Γ.Γ.Α. και ο εκάστοτε Γ.Γ.Α. ως υπεύθυνοι ίδρυσης και λειτουργίας
σχολών προπονητών; δ) Πώς είναι δυνατόν η ίδια η πολιτεία (Νόµος Αρσένη) να αµφισβητεί την
παιδαγωγική επάρκεια των αποφοίτων των πανεπιστηµιακών σχολών προκειµένου να προσληφθούν
στην εκπαίδευση και να τους αναγκάζει να δώσουν εξετάσεις µέσω ΑΣΕΠ για το διορισµό τους και
να κατέχουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας και από την άλλη πάλι η πολιτεία να δίδει το
δικαίωµα µε «χαριστικές και ρουσφετολογικές πρακτικές» πολλές φορές σε ανθρώπους που το
µοναδικό τους προσόν είναι ότι αγωνίσθηκαν κάποια χρόνια σε ένα άθληµα, οι οποίοι έστω και αν

& sport

17

είναι απόφοιτοι δηµοτικού θα αναλάβουν τον ιδιαίτερο, ευαίσθητο και κρίσιµο ρόλο της
διαπαιδαγώγησης της Ελληνικής νεολαίας στα στάδια και στα γυµναστήρια κάνοντας τον προπονητή;
Το νόµο 2725/99 τροποποίησε και συµπλήρωσε αργότερα ο 3057/2000 αλλά και µεταγενέστεροι, οι
οποίοι µικρές βελτιώσεις επέφεραν στο ήδη υπάρχον προβληµατικό σκηνικό, ενώ ποτέ δεν τέθηκαν
σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 2725/99 (άρθρα 31 και 38) που προέβλεπαν τη µεταβίβαση των σχετικών
µε την ίδρυση και λειτουργία των σχολών προπονητών αρµοδιοτήτων στο ΕΚΑΕΤ το οποίο
ουδέποτε συστήθηκε. ∆ιατάξεις βεβαίως µε τις οποίες επίσης διαφωνούµε στο σύνολό τους.
Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο για την παιδεία που ψηφίστηκε το 2007
και είναι ήδη σε εφαρµογή, καθιερώνεται η διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής ανεξάρτητης
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, πράγµα το οποίο δεν συµβαίνει µέχρι σήµερα για τις
σχολές προπονητών της Γ.Γ.Α. και των οµοσπονδιών, σχολές προπονητών οι οποίες, µάλιστα,
παρέχουν απευθείας επαγγελµατικά δικαιώµατα, κάτι το οποίο δεν συµβαίνει µε τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα αφού οι απόφοιτοι τους είναι υποχρεωµένοι να δώσουν και εξετάσεις για την
απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλµατος, µετά την απόκτηση του πτυχίου, στο αντίστοιχο
επιµελητήριο (π.χ. Τ.Ε.Ε.) ή στον αντίστοιχο σύλλογο (Ιατρικό, ∆ικηγορικό, κλπ), αφού προηγηθεί
µάλιστα υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση ενός έτους για κάποιους από αυτούς (π.χ. δικηγόροι) ή
περισσότερων ετών (π.χ. γιατροί για την απόκτηση ειδικότητας) ή ακόµα «χειρότερα», δίνοντας
ειδικού τύπου εξετάσεις όπως οι απόφοιτοι της νοµικής για την είσοδό τους στα επαγγέλµατα του
συµβολαιογράφου και του δικαστικού.
Για την ολοκληρωµένη εικόνα πάνω στο θέµα, πρέπει να προσθέσουµε και το γεγονός ότι από το
1996 µε απόφαση του Ο.Ε.Ε.Κ., δόθηκε η δυνατότητα (η οποία βεβαίως και αξιοποιήθηκε) στα
δηµόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. να συµπεριλάβουν και τις ειδικότητες του προπονητή αθληµάτων και του
στελέχους οργάνωσης & διοίκησης του αθλητισµού, απονέµοντας στους εν λόγω αποφοίτους
δεδοµένο και κατοχυρωµένο επαγγελµατικό δικαίωµα (κατοχύρωση που οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ
δεν έχουν δυστυχώς ακόµα επαρκώς διασφαλίσει) και σε επίπεδο Ε.Ε. µάλιστα, µετά από περίοδο
διετούς φοίτησης και εξετάσεις απόκτησης πτυχίου αλλά και επιπλέον εξετάσεις πιστοποίησης,
αντιµετωπίζοντας έτσι την «ειδικότητα» κατά τον Ο.Ε.Ε.Κ. του προπονητή αθλήµατος ως
αντικείµενο αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, δεδοµένα που συνολικά συνιστούν περαιτέρω
υποβάθµιση του πτυχίου και του ρόλου του πτυχιούχου φυσικής αγωγής. Σε κάθε περίπτωση βέβαια
πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός της ύπαρξης στην αγορά εργασίας και των εν λόγω αποφοίτων
οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε έχουν αναγνωρισµένο και πιστοποιηµένο επαγγελµατικό δικαίωµα
που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όποια επικείµενη νοµοθετική ρύθµιση που θα αφορά τα θέµατα των
προπονητών αθληµάτων, ρύθµιση η οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίζει µια και καλή αυτή την
απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί συνολικά και είναι σε βάρος των µόνων που κατέχουν,
µακράν των υπολοίπων, τα σχετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, των πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής δηλαδή.

γυµναστική

Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί, ότι για τη δηµιουργία αυτών των ειδικοτήτων από τον Ο.Ε.Ε.Κ. το 1996,
δεν ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες 89/48 του 1988 και 92/51 του 1992 του Συµβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα δεν τηρήθηκαν οι παράγραφοι που απαιτούν να ζητείται η
γνώµη των επαγγελµατικών συλλόγων, των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κ.λ.π. στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Τις αντιρρήσεις τους είχαν εκφράσει και η Γ.Γ.Α. (υπ. αρ. πρωτ. 23293 20 / 8 / 96
έγγραφό της) και το Υπουργείο Υγείας σχετικά και µε άλλες ειδικότητες (µε το υπ. αρ. πρωτ. 47 /
οικ. 491 26 / 7 / 96) των οποίων η γνώµη απ’ ότι φαίνεται ούτε ζητήθηκε. Υπενθυµίζεται ότι η Γ.Γ.Α.
σύµφωνα µε το τότε ισχύον θεσµικό πλαίσιο (σχετικές διατάξεις νόµων και υπουργικών αποφάσεων
Ν.∆. 397 / 68, Ν.∆. 1558 / 26 – 7 - 85, άρθρο 37 Ν. 75 / 75 όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα
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1070 / 80), ήταν ο µόνος αρµόδιος φορέας να συστήνει σχολές προπονητών, να απονέµει διπλώµατα
και να χορηγεί κατ’ επέκταση επαγγελµατικά δικαιώµατα στον αθλητικό χώρο σε µη πτυχιούχους
των Τ.Ε.Φ.Α.Α., ενώ και η διαδικασία δηµιουργίας ειδικοτήτων από τον ΟΕΕΚ (και τότε και τώρα)
που αφορούν τον αθλητισµό πρέπει να είναι εναρµονισµένη µε τις οδηγίες της Ε.Ε. για τον
αθλητισµό.
Σήµερα, µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο για τους αποφοίτους Τ.Ε.Φ.Α.Α. όπως ισχύει (Π.∆. 107/83
εκδοθέν κατ’ εξουσιοδότηση του Νόµου Πλαισίου 1268/82 που είναι και οι ιδρυτικοί νόµοι των
Τ.Ε.Φ.Α.Α.), αυτοί κατοχυρώνονται επαγγελµατικά σε όλες τις µορφές άθλησης και αυτό θα έπρεπε
να τηρείται. Πιο συγκεκριµένα οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης, ως προπονητές στον αγωνιστικό αθλητισµό, στο µαζικό αθλητισµό και σε κάθε είδους
αθλητική δραστηριότητα. Η ακριβής διατύπωση (η οποία βεβαίως και χρειάζεται σήµερα βελτιώσεις
και αναδιατύπωση) του Π.∆. 107/83 στο άρθρο 3 έχει ως εξής: «Στους κατόχους πτυχίου Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού µπορούν να ανατίθενται: (α) Η διδασκαλία της Επιστήµης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωµατεία και στους
χώρους δουλειάς και κοινωνικής δραστηριότητας εν γένει. (β) Η διδασκαλία µαθηµάτων συναφών
µε την Επιστήµη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στη Γενική και στην Τεχνική και Επαγγελµατική
Εκπαίδευση. (γ) Η διεύθυνση και εποπτεία των γυµναστηρίων και των χώρων αθλητικών
εγκαταστάσεων εν γένει. (δ) Καθήκοντα τεχνικών συµβούλων και επιστηµονικών συνεργατών σε
αθλητικούς οργανισµούς και λοιπούς συναφείς φορείς.
Επιπροσθέτως δε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Πρώτον ότι το πανεπιστήµιο µε τα 4 χρόνια σπουδών, το επιστηµονικό προσωπικό και την
υλικοτεχνική του υποδοµή (οργανωτική, διοικητική, διδακτική και ερευνητική), προσφέρει επίπεδο
σπουδών και γνώσεων που δεν µπορεί να συγκριθεί µε τις 2 έως 4 εβδοµάδες των σχολών
προπονητών της Γ.Γ.Α. και των οµοσπονδιών ή και τα 2 έτη σπουδών των Ι.Ε.Κ. και την ανύπαρκτη
υλικοτεχνική υποδοµή.
∆εύτερον, ότι οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι ικανοί και αρκετοί να καλύψουν τη ζήτηση εργασίας
στα συγκεκριµένα αντικείµενα. Από τα πέντε (5) Τ.Ε.Φ.Α.Α. που λειτουργούν στη χώρα µας
αποφοιτούν κάθε έτος περί τα 900 άτοµα µε κάποια ειδικότητα σε ένα από τα Ολυµπιακά αθλήµατα.
Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα σπουδών πολλών Τ.Ε.Φ.Α.Α. επιτρέπει και περισσότερες
από µια ειδικότητες. Οι κυβερνητικές αποφάσεις και τα νοµοσχέδια κατά την τελευταία εικοσαετία
επέτρεψαν την είσοδο στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εποµένως την αποφοίτηση δυσανάλογου αριθµού
πτυχιούχων προς τις υπάρχουσες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Αποτέλεσµα ο µεγάλος αριθµός
πτυχιούχων φυσικής αγωγής, που έχει ξεπεράσει το αξιοθαύµαστο νούµερο των 45.000 αποφοίτων!
Τρίτον ότι όπως από τα προεκτεθέντα προκύπτει η προπονητική δεν είναι νοµικά πλήρως
κατοχυρωµένο επάγγελµα και πολλές φορές εξασκείται κατά τις ελεύθερες ώρες ως δεύτερη
απασχόληση, οπότε γίνεται αντιληπτό ότι ο αριθµός των ενδιαφεροµένων να εργαστούν ως
προπονητές µεγαλώνει σηµαντικά. Συνέπεια του υψηλού ανταγωνισµού είναι η κάθετη πτώση των
πάσης φύσεως οικονοµικών απολαβών των προπονητών. Μάλιστα ορισµένα αθλήµατα πλήττονται
ιδιαίτερα αφού οι µηνιαίες αποδοχές των προπονητών δεν ξεπερνούν τα 150 µε 300 Ευρώ.

γυµναστική

Είναι απορίας άξιο πως αποδεχόµαστε ακόµα το 2007 οµοσπονδίες, ινστιτούτα και οργανισµοί
(συµπεριλαµβανοµένης της Γ.Γ.Α.) να µπορούν να καταρτίζουν άτοµα, τα οποία πρέπει να
παρακολουθήσουν, ιδιαίτερα στο χώρο της προπονητικής, ένα σύνολο µαθηµάτων µε σηµαντικό
όγκο σε διδακτική ύλη όπως είναι η φυσιολογία, η εργοφυσιολογία, η αθλητιατρική, η προπονητική
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µε την εξειδίκευσή της στα επιµέρους αθλήµατα, οι αθλητικές µετρήσεις, η επιλογή των ταλέντων,
η κινητική µάθηση, η αθλητική ψυχολογία, η βιοκινητική κ.α. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτά τα
µαθήµατα προσφέρονται στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Φυσικής Αγωγής σε οκτώ εξάµηνα
σπουδών, τα οποία δυστυχώς και δεν επαρκούν.
Από τα παραπάνω ανακύπτει και ένα ερώτηµα ουσίας: Πως είναι δυνατόν ένα άτοµο να εξασκήσει
ή να ασχοληθεί µε το επάγγελµα του Προπονητή, όταν το άτοµο αυτό δεν είναι εφοδιασµένο µε
γνώσεις ∆ιδακτικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού. Ποιος
γονέας, εάν γνώριζε τις πραγµατικές συνθήκες, θα εµπιστευόταν το παιδί του στα χέρια ενός ατόµου
µε περιορισµένο επίπεδο µόρφωσης και δε θα προτιµούσε την ολοκληρωµένη, την ανώτατη;
Τέταρτον ότι, η Ελληνική νοµοθεσία επιτρέπει την πρόσληψη αλλοδαπών προπονητών (Νοµολογία
Α.Π. 287/79, 48/1987, Εφ. Αθ. 2813/1991, 2725/99, κλπ) και επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση
εργαζοµένων που προέρχονται από τα 27 πλέον κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
αποτέλεσµα, ιδιαίτερα στις µεγάλες κατηγορίες των αθληµάτων µε µεγάλη απήχηση (ποδόσφαιρο,
µπάσκετ, βόλεϊ), να θεωρείται εξαιρετική επιτυχία η εύρεση πολλές φορές έστω και ενός Έλληνα
Προπονητή σ’ αυτές.
Κύριε Υφυπουργέ.
Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί σε µια µόνο Οµοσπονδία (ΕΠΟ) µπορούµε να
αντιληφθούµε επαρκώς τη δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί σήµερα στο µεγάλο αυτό θέµα.
Σχετικά µε τα θέµατα λοιπόν που έχουν ανακύψει από πέρυσι (2006) µε τις σχολές προπονητών
ποδοσφαίρου την ίδρυση και λειτουργία των οποίων ανακοίνωσε και λειτούργησε η ΕΠΟ, καθώς και
µε την απαίτηση των κατά τόπους ενώσεων της ΕΠΟ να προσέλθουν (όσοι πιστοί) και οι έχοντες
και οι µη έχοντες (!!!!!!!!!!) δίπλωµα προπονητού να παραλάβουν ταυτότητες προπονητών περιόδου
(2006 - 2007), αλλά και τη συνέχεια που δίδεται για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2007 – 2008 θα
πρέπει να επισηµανθούν τα εξής.
Μετά την έκδοση (16/8/2006) του κανονισµού «Προπονητών ποδοσφαίρου» και την έκδοση
(16/8/2006) του κανονισµού «Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου» ανακοινώθηκε από
την ΕΠΟ η λειτουργία σχολών προπονητών Ποδοσφαίρου, ενώ οι κατά τόπους ενώσεις της µε άλλη
ανακοίνωσή τους καλούσαν τους προπονητές να παραλάβουν ταυτότητες προπονητών δικής τους
κοπής (βλέπε έκδοσης).
Συγκεκριµένα οι τοπικές ενώσεις της ΕΠΟ κάλεσαν τον περασµένο Σεπτέµβριο µε ανακοίνωσή
τους, όσους δηλώνουν προπονητές, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων και κατοχής άδειας
εξασκήσεως επαγγέλµατος, να παραλάβουν ταυτότητες προπονητών δικής τους κοπής, µε
µοναδικές προϋποθέσεις να έχουν συµπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και να είναι υγιείς,
καταπατώντας κάθε έννοια νοµιµότητας αλλά και σοβαρότητας, επιχειρώντας να υποκαταστήσουν
την Ελληνική Πολιτεία, τα αρµόδια υπουργεία Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (πρώην
Υπουργείο Εργασίας), Παιδείας, Πολιτισµού και κάθε άλλο θεσµοθετηµένο όργανο στη διαδικασία
ίδρυσης και λειτουργίας σχολών προπονητών, χορήγησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλµατος και
έκδοσης ταυτοτήτων πιστοποίησης ιδιότητας και κατοχύρωσης δυνατότητας για την εξάσκηση του
επαγγέλµατος του προπονητή ποδοσφαίρου.

γυµναστική

Εν µία νυκτί λοιπόν η ΕΠΟ κατήργησε πραξικοπηµατικά κάθε προηγούµενη άδεια εξασκήσεως
επαγγέλµατος που είχε εκδώσει η Γ.Γ.Α. και υποχρεώνει (µαζί µε τους υπόλοιπους) και τους
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επιστήµονες καθηγητές φυσικής αγωγής µε ειδικότητα το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσουν,
καταβάλλοντας το «ευτελές» ποσό των 700 ευρώ, τη δική της σχολή προπονητών, για να κάνουν
αναθεώρηση και εξοµοίωση των αδειών εξάσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή
ποδοσφαίρου, όπως κοµψά διατύπωσε τη διαδικασία η ΕΠΟ.
Είναι προφανές ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία βρίσκεται µπροστά και από αυτήν ακόµα
την αναθεώρηση του συντάγµατος, αφού λειτουργεί ήδη ανώτατες σχολές που σε 8 ηµέρες µάλιστα,
χορηγούν επαγγελµατικά δικαιώµατα υπέρτερα αυτών που χορηγούν τα πανεπιστηµιακά τµήµατα,
τους τίτλους των οποίων δεν αναγνωρίζει καθόλου.
Με αυτές τις ενέργειες τόσο η ΕΠΟ όσο και οι Ενώσεις της, προσπαθούν επίσης να
αυτοαναγορευθούν και σε πρυτάνεις, αφού τα πτυχία που χορηγούν τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. τίθενται υπό
την κρίση τους για την επάρκεια και την ισοτιµία τους, µε τι άραγε, ενώ το «εκπαιδευτικό
συµβούλιο» και το ∆.Σ. της ΕΠΟ υποκαθιστούν όχι µόνο τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, αλλά
και κάθε άλλη δηµόσια αρχή ή οργανισµό (δηµόσιο ή ιδιωτικό εξουσιοδοτηµένο από το δηµόσιο)
που παρέχει εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, πιστοποίηση επαγγελµατικής κατάρτισης ή
χορηγεί άδειες εξασκήσεως επαγγέλµατος.
Με τα δεδοµένα αυτά και µε τη γνωστή κατάσταση που επικρατεί στις σχέσεις ΕΠΟ και Ελληνικής
Πολιτείας σχετικά µε την αυτονόµηση, άραγε από τι, της ΕΠΟ, εµφανίστηκε στο άθληµα του
ποδοσφαίρου το εξής παράδοξο. Να θέλει η ΕΠΟ να ακυρώσει στην ουσία και στην πράξη το
υφιστάµενο πλαίσιο, θέλοντας να υποκαταστήσει κάθε αρµόδια αρχή και απονέµοντας στον εαυτό
της εξουσίες και δικαιώµατα που δεν τις έχουν παραχωρηθεί από την Ελληνική Πολιτεία ούτε είναι
δυνατόν να της παραχωρηθούν, επισείοντας και προτάσσοντας κάθε φορά τον µπαµπούλα ή τη
θέληση (τη γραφή αν θέλετε) της UEFA ως της µόνης αρµόδιας αρχής σε Πανευρωπαϊκό (µπορεί
και σε παγκόσµιο και διαπλανητικό) επίπεδο να αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το
ποδόσφαιρο, πάνω από κάθε αρµόδια αρχή (η UEFA και οι οµοσπονδίες µέλη της), εθνική,
κοινοτική, αθλητική ή µη, πάνω από τη νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία κάθε χώρας
ή και της ίδιας της Ε.Ε.
Έτσι η µαµά UEFA αποφασίζει και η θυγατήρ ΕΠΟ εφαρµόζει ότι από τούδε και στο εξής δεν
αναγνωρίζει στον Ευρωπαϊκό χώρο καµία άλλη αρχή ή δοµή είτε είναι κράτη, είτε πανεπιστήµια, είτε
δικαστήρια, είτε άλλη δηµόσια αρχή για κανένα από τα θέµατα που την αφορούν και οι οποίες µόνες
τους (UEFA και ΕΠΟ) καθορίζουν ποια είναι αυτά και για τα οποία θέµατα τα οποία µόνες τους
καθορίζουν δεν ελέγχονται από κανέναν, µηδέ και αυτού του Θεού εξαιρουµένου.

γυµναστική

Για τους λόγους αυτούς και σε συνέχεια των περυσινών ενεργειών της η ΕΠΟ (η οποία
παρεπιµπτόντως απέσυρε πρόσφατα την αίτησή της για την έγκριση του τροποποιηµένου
καταστατικού της από το πρωτοδικείο), απέστειλε έγγραφο στις 21 / 6 / 2007 µε το οποίο
γνωστοποιεί τη διαδικασία έκδοσης της ειδικής ταυτότητας προπονητή από την ίδια την ΕΠΟ (τι
αυθαιρέτως καταργεί και τι καταστρατηγεί έχει αναφερθεί παραπάνω) όπου εκτός των άλλων ζητά
επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος προπονητή ποδοσφαίρου (χωρίς να αναφέρει από ποια αρχή),
αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού µε Π.Α.Ε., Τ.Α.Π. ή σωµατείο εφόσον υπάρχει (αν δεν υπάρχει
δεν πειράζει), καταβολή παραβόλου 100 ευρώ (σε λίγο η ΕΠΟ θα εκδώσει και δικό της χαρτόσηµο)
και τέλος ζητά και την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599 (της εδόθη φαίνεται από την
υπέρτατη αρχή στην οποία υπακούει, η δυνατότητα να ζητά ως ανωτέρα όλων σε εθνικό επίπεδο
αρχή και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν 1599), στην οποία υπεύθυνη δήλωση ζητά από τον
ενδιαφερόµενο να δηλώσει ότι δεν εµπίπτει στα κωλύµατα τα προβλεπόµενα από το καταστατικό
της ΕΠΟ – δεν διευκρινίζει σε ποιο ακριβώς καταστατικό, το προηγούµενο, το αποσυρθέν ή άλλο
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(η οποία ΕΠΟ κατέχει ως φαίνεται τις δυνατότητες εκτός του κοινού νοµοθέτη και αυτή ακόµα του
συνταγµατικού νοµοθέτη) και ζητά επίσης να δηλώσει ο ενδιαφερόµενος (εν γνώσει των συνεπειών
του νόµου – ποίου;), ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισµού προπονητών (να
και η δήλωση νοµιµοφροσύνης – πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων made in ΕΠΟ), του
καταστατικού και των κανονισµών της και να το δηλώνει µάλιστα και µε το ιδιωτικό συµφωνητικό
που καταρτίζεται µεταξύ αυτού (του ενδιαφεροµένου δηλαδή) και του σωµατείου και το οποίο
υποβάλλεται στην ΕΠΟ. Τέλος, για τους µη κατέχοντες διπλώµατα ΕΠΟ και ΟΥΕΦΑ που επιθυµούν
να εκδώσουν ειδική ταυτότητα προπονητή ζητείται και δεύτερη υπεύθυνη δήλωση του γνωστού
νόµου ότι ο ενδιαφερόµενος θα φοιτήσει µέχρι τέλους της συγκεκριµένης αγωνιστικής περιόδου
στη σχολή προπονητών (δεν διευκρινίζει περαιτέρω), για την απόκτηση αναγνωρισµένου (από ποιόν
δεν λέει) διπλώµατος, άλλως (η λέξη δική τους) δεν θα εκδίδεται στο µέλλον άλλη ταυτότητα σε
αυτόν (τον ενδιαφερόµενο δηλαδή). Λαµβάνεται επίσης πρόνοια για τα σωµατεία Α΄ κατηγορίας
των τοπικών ενώσεων να προσλαµβάνουν εφόσον υπάρχει ικανός αριθµός διπλωµατούχων
προπονητών στην τοπική ένωση υποχρεωτικά από αυτούς (αν δεν υπάρχουν γιατί δεν σκέφτηκαν
το ενδεχόµενο µεταγραφών), για δε τις κατηγορίες Β’ και Γ’ των τοπικών πρωταθληµάτων
αποφασίζουν σχετικά οι τοπικές ενώσεις (δόξα τη µεγαλοθυµία τους). Και εις ανώτερα !!!
Ευρισκόµενοι εν αναµονή της κανονιστικής διάταξης (εκδόσεως ΕΠΟ), και για την έκδοση
πιστοποιητικών γεννήσεως προκειµένου να απευθυνθούµε εγγράφως για τα δέοντα καταθέτοντας
και το σχετικό παράβολο στην «ανώτατη» ποδοσφαιρική αρχή, διατελούµε………
Στον τραγέλαφο αυτό, κύριε υφυπουργέ, έρχονται να προστεθούν και οι παρερµηνείες (το
θέτουµε µε διακριτική διατύπωση), ακούσιες ή εκούσιες, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
που θεωρούν ότι είναι στη δική τους διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν τα τυπικά προσόντα των
υπό πρόσληψη για συγκεκριµένες θέσεις υπαλλήλων. Έτσι, σε προκήρυξή του ο ∆ήµος Αιγάλεω το
2005, για την ειδικότητα προπονητής αθληµάτων ζητά υπαλλήλους κατηγορίας ∆.Ε.
(∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης). Και µη χειρότερα δηλαδή.
Κύριε Υφυπουργέ.
Επειδή κατά την άποψή µας πρέπει να λυθεί οριστικά το µείζον αυτό θέµα, θα πρέπει άµεσα να
υπάρξει σχετική νοµοθετική ρύθµιση, που και τη µέχρι τώρα κατάσταση θα συµµαζεύει και θα δίνει
οριστική λύση για το µέλλον, αφού ληφθούν υπόψη και τα δεδοµένα που προκύπτουν από την
έκδοση της Λευκής Βίβλου της Ε.Ε. για τον αθλητισµό.
Στο πλαίσιο αυτό και για την από εδώ και πέρα αντιµετώπιση του ζητήµατος, δεν νοείται άλλη λύση
και ρύθµιση από την υπαγωγή της λειτουργίας οποιασδήποτε σχολής προπονητών που µε ειδικές
προϋποθέσεις θα εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία της, στα ΤΕΦΑΑ της χώρας.

γυµναστική

Το επάγγελµα του προπονητή στην Ελλάδα θα έχουν το δικαίωµα να εξασκήσουν µόνο όσοι είναι
κάτοχοι αδείας εξασκήσεως επαγγέλµατος, που θα χορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.). Για τη χορήγηση της αδείας αυτής θα απαιτείται πτυχίο Πανεπιστηµίου,
Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) ή ισότιµο, µε σχετική ειδικότητα
αθλήµατος (κύρια, πρώτη ή δεύτερη δεν έχει σηµασία) µε δυνατότητα εξασκήσεως του
επαγγέλµατος µέχρι την ανώτατη κατηγορία του αθλήµατος και τις εθνικές οµάδες, ενώ όλοι οι
υπόλοιποι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ και ισότιµων σχολών θα µπορούν να εξασκήσουν το επάγγελµα του
προπονητή σε οποιοδήποτε άθληµα µέχρι και τη δεύτερη αγωνιστική κατηγορία του αθλήµατος.
Άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος επίσης, θα χορηγείται στους πτυχιούχους των Σχολών
Προπονητών των ΤΕΦΑΑ ή ισοτίµων αντίστοιχων αναγνωρισµένων σχολών της αλλοδαπής µε
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κριτήρια για την ισοτιµία που θα έχουν προκαθοριστεί.
Για την αντιµετώπιση της µέχρι σήµερα κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί και όσον αφορά
τους µη πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι άδειες εξασκήσεως επαγγέλµατος,
που έχει εκδώσει και χορηγήσει µέχρι σήµερα η Γ.Γ.Α. και µόνον αυτή.
Σε διαφορετική περίπτωση και µε την περαιτέρω υποβάθµιση των πτυχίων Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού, την οποία θα επιφέρει αναµφισβήτητα µια ρύθµιση σε διαφορετικό πλαίσιο από το
περιγραφόµενο ανωτέρω ή η συνέχιση του ίδιου προβληµατικού καθεστώτος (που σε ορισµένες
περιπτώσεις λειτούργησε και στην κατεύθυνση του πλήρους αποκλεισµού ακόµα και από τη
διαδικασία παρακολούθησης σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. και των οµοσπονδιών, Γ’ κατηγορίας
παρακαλώ, από πτυχιούχους των ΤΕΦΑΑ χωρίς την αντίστοιχη ειδικότητα, ενώ επιτρεπόταν
ταυτόχρονα η παρακολούθησή τους από απόφοιτους δηµοτικού, άκουσον – άκουσον), τότε τίθεται
εν αµφιβόλω ακόµα και αυτή η αναγκαιότητα ύπαρξης των ΤΕΦΑΑ. Επιπροσθέτως, θίγεται
ανεπανόρθωτα και αυτή ακόµα η επιστηµονική, εκπαιδευτική, επαγγελµατική και κοινωνική
υπόσταση των µέχρι σήµερα πτυχιούχων των ΤΕΦΑΑ, αφού όσοι τουλάχιστον δεν βρίσκονται
διορισµένοι στο δηµόσιο θα αναρωτιούνται (όπως και οι νεώτεροι άλλωστε) για την αξία και τη
χρησιµότητα του πτυχίου που κατέχουν ή θα αποκτήσουν. Γεγονός που µόνο ως υποτιµητικό ή
απαξιωτικό µπορεί να εκληφθεί. Ποια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτεία άλλωστε (δεν αναφερόµαστε
βεβαίως στη σηµερινή κυβέρνηση αφού το πρόβληµα έχει ιστορικό 25ετίας περίπου), δηµιουργεί
στρατιές πτυχιούχων που η ίδια κατόπιν εξοβελίζει, αποστερώντας τους βασικά επαγγελµατικά
δικαιώµατα είτε αφαιρώντας τα σταδιακά µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο (νοµοθετώντας δηλαδή
διαφορετικά ή ανοίγοντας παράθυρα), είτε µη ρυθµίζοντας νοµοθετικά οριστικά και αµετάκλητα
ποιος µπορεί να κάνει τι και µε ποιον τρόπο, βάζοντας σε τάξη αυτό τον τραγέλαφο που παραπάνω
σας περιγράψαµε.
Κύριε Υφυπουργέ.
Για την πληρότητα της πρότασης που σας διατυπώνουνε ακολουθεί άµεσα επιστολή - υπόµνηµα µε
τα βασικά στοιχεία για τον τρόπο της υπαγωγής των σχολών προπονητών στα ΤΕΦΑΑ και είµαστε
στη διάθεσή σας προκειµένου να εξειδικεύσουµε και να αναλύσουµε τα επιµέρους σηµεία.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τον χρόνο που θα διαθέσετε.
Μετά τιµής.

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

γυµναστική

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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