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Σωματείο Γιόγκα Ελλάδος 

  

 

Θέμα: Ενημέρωση γα επαφές με το Δημόσιο 

 

Όπως είναι γνωστό, πραγματοποιείται από τα μέλη και κυρίως από την 

Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου Γιόγκα Ελλάδας σειρά επαφών με 

εκπροσώπους των Αρχών (Υφυπουργείο Αθλητισμού, Παιδείας κ.α.) προκειμένου 

να δοθεί λύση στο θέμα της αναγνώρισης της ιδιότητας/ επαγγέλματος του 

δασκάλου γιόγκα και να καθοριστούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας εργαστηρίων 

γιόγκα. 

  Μεταξύ των επαφών αυτών συμπεριλαμβάνεται και η συνάντηση που 

είχαμε από κοινού  με τον σύμβουλο του Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. 

Αλεξίου που έγινε στις αρχές Απριλίου 2016. 

 Κατά την γνώμη μου, η συζήτηση με τον κ. Αλεξίου έγινε σε πολύ θετικό 

κλίμα, με πολύ καλή διάθεση εκ μέρους του και με προφανή πρόθεση 

κατανόησης του συνόλου των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν  οι δάσκαλοι 

γιόγκα ώστε να δρομολογηθούν λύσεις. 

 Άποψη του κ. Αλεξίου (που θα είναι και ο εισηγητής της λύσης του 

θέματος από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας) είναι ότι δεν είναι ούτε ορθό 

ούτε αποτελεσματικό να δοθούν επί μέρους και αποσπασματικές λύσεις στα 

διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλλά να αντιμετωπισθεί το 

θέμα συνολικά και όσο γίνεται οριστικά. Να προσδιορισθούν δηλαδή οι 

προϋποθέσεις και ο φορέας αναγνώρισης της ιδιότητας του δασκάλου γιόγκα, να 

ορισθεί σαφής Κωδικός Δραστηριότητας στην Εφορία, οι προϋποθέσεις και οι 

όροι λειτουργίας εργαστηρίων γιόγκα κλπ. 

 Για να προωθηθεί όμως συνολικά η λύση των προβλημάτων του κλάδου   

το Δημόσιο θα πρέπει να συνομιλεί με έναν,  όσο γίνεται, πιο μαζικό φορέα από 

την πλευρά  των δασκάλων γιόγκα.  
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 Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τέτοιος μαζικός φορέας που να 

εκπροσωπεί τον κλάδο. Σήμερα υπάρχει μια πολυδιάσπαση σε τοπικά σωματεία, 

σε εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή μεμονωμένα άτομα που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο.  

 Το τελικό συμπέρασμα της συνάντησης ήταν ότι θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένας τέτοιος μαζικός φορέας με τη δημιουργία ενός 

δευτεροβάθμιου σωματείου γιόγκα στο οποίο να προσκληθούν να συμμετάσχουν 

ως μέλη το σύνολο (αν είναι δυνατόν) των πρωτοβάθμιων φορέων. Δηλαδή μέλη 

του σωματείου να είναι πρωτοβάθμια σωματεία (όπως π.χ. το Σωματείο Γιόγκα 

Ελλάδας) και οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες που έχουν ως μέλη τους 

περισσότερους από ένα δάσκαλο γιόγκα. 

 Με αυτό τον τρόπο, τα ήδη υπάρχοντα νομικά πρόσωπα (σωματεία, 

εταιρείες) διατηρούν την νομική τους προσωπικότητα και αυτοτέλεια και τη 

λειτουργική τους ευλυγισία, ενώ ο δευτεροβάθμιος φορέας που θα δημιουργηθεί 

θα έχει τη μαζικότητα και δυναμική εκπροσώπηση του κλάδου ενώπιον των 

αρχών για την προώθηση επίλυσης των προβλημάτων. 

 Όπως είναι αυτονόητο και όπως ήδη προαναφέρθηκε,, σε αυτόν τον 

δευτεροβάθμιο φορέα/ σωματείο (για λόγους ευκολίας ας τον αποκαλούμε 

«ομοσπονδία») θα συμμετέχουν μόνο σωματεία και εταιρείες που έχουν 

περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα ως μέλη. Δηλαδή, εάν ένας δάσκαλος 

γιόγκα ασκεί τη δραστηριότητά του ως ατομική επιχείρηση είτε ως μοναδικό 

μέλος μια εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δε μπορεί να είναι μέλος της 

ομοσπονδίας αλλά θα πρέπει να φροντίσει να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο 

που θεωρεί ότι τον εκφράζει καλύτερα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η 

πιθανότητα να είναι κάποιος ταυτόχρονα μέλος της ομοσπονδίας και σωματείου. 

 Συνοπτικά θα πρέπει κατά την ανάλυση του πραγματικού αριθμού των 

μελών – φυσικών προσώπων που εκπροσωπούνται στην ομοσπονδία μέσω των 

σωματείων και εταιρειών μελών της να είναι σαφής και καθαρός χωρίς 

διπλοεγγραφές. Για παράδειγμα διπλοεγγραφή θα υπήρχε αν κάποιος που 

διατηρεί εταιρεία με κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην οποία μόνος δάσκαλος 
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γιόγκα ήταν ο ίδιος και εγγραφόταν μέλος σε ένα πρωτοβάθμιο σωματείο ως 

φυσικό πρόσωπο και ταυτόχρονα μέλος της ομοσπονδίας ως εταιρεία. 

 Προκειμένου να συσταθεί η ομοσπονδία το συντομότερο δυνατόν, νομίζω 

πως θα ήταν πολύ λειτουργικό να συντασσόταν κατ’ αρχήν ένα σχέδιο 

καταστατικού το οποίο θα δοθεί προς μελέτη σε όσα σωματεία ή εταιρείες 

δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ιδρυτικά μέλη προκειμένου να το 

μελετήσουν και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια να οργανωθεί 

μια «Ιδρυτική Συνέλευση», να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο του 

καταστατικού και να υποβληθεί στο Δικαστήριο και να ιδρυθεί. 

 Ση διάθεσή σας για διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. 

 

Άδωνις Ιωαννίδης     

 


