ΑΠΟΦΑΣΗ - ΨΗΦΙΣΜΑ
Γ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τ.Ε.Φ.Α.Α του Ε.Κ.Π.Α της 22ας/11/2021
Η Γ.Σ του Συλλόγου, μετά από πρόσκληση των μελών της, συνήλθε στις 22/11/2021 και
συζήτησε το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και
Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός
Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας» του Υφ. Αθλητισμού και
κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις:
1. Το σ.ν επιχειρεί να θεσμοθετήσει στο Β’ μέρος του, «Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για
Όλους» και στο άρθρο 20 τον Εκπαιδευτή, με ασαφή έως και ύποπτα κριτήρια σε βάρος
των επαγγελματικών δικαιωμάτων χιλιάδων πτυχιούχων των Σχολών Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της χώρας.
2. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται πως ο «επαγγελματίας» εκπαιδευτής λαμβάνει την απαιτούμενη
κατάρτιση και πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων,
χωρίς να διευκρινίζεται σκοπίμως το «περιεχόμενο» της κατάρτισης και το «φορέα»
πιστοποίησης.
3. Στόχος αυτής της θεσμοθέτησης είναι η συνειδητή πολιτική επιλογή υποβάθμισης του
Πανεπιστημιακού πτυχίου των Σ.Ε.Φ.Α.Α. και η εξομοίωσή του με κάθε μορφής
ευκαιριακές καταρτίσεις, που αντικαθιστούν τις Πανεπιστημιακές σπουδές.
4. To σ.ν έχει προσανατολισμό τη δια βίου μελλοντική εργασιακή περιπλάνηση των νέων,
όπως και την επαγγελματική αβεβαιότητα και βασίζεται σε υποβαθμισμένα προγράμματα
κατάρτισης και όχι σε ολοκληρωμένες και αναβαθμισμένες πανεπιστημιακές σπουδές.
5. Το επάγγελμα του «εκπαιδευτή», με το περιεχόμενο του προτεινόμενου σ.ν, τοποθετεί το
Πτυχίο των Σχολών Φυσικής Αγωγής των Α.Ε.Ι της χώρας, σε «τίτλο» χωρίς αξία.
6. Είναι επικίνδυνη η προωθούμενη λογική μέσω του σ.ν. να ανατίθεται η άσκηση, η πρόληψη
και η υγεία όλων των μελών της κοινωνίας, αλλά και των ευαίσθητων ειδικών πληθυσμών,
σε ευκαιριακά «καταρτισμένους» ή ημι-καταρτισμένους «επαγγελματίες».
7. Το σ.ν. αγνοεί τους 30 χιλιάδες και πλέον ανέργους πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής της
χώρας μας, καθώς και τους 12 χιλιάδες μελλοντικούς πτυχιούχους των Σχολών Φυσικής
Αγωγής και ισοπεδώνει τον κόπο και τις προσπάθειες πολύτιμων και γόνιμων χρόνων
σπουδών.
8. Η πρόληψη της υγείας κάθε ατόμου της κοινωνίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω
της Άσκησης, αποτελεί «ψιλά» γράμματα για το σ.ν. και τις προωθούμενες διατάξεις του
και όλα θυσιάζονται στο βωμό των εξυπηρετήσεων και των συμφερόντων των ολίγων.
Με βάση τα παραπάνω, η Γ.Σ του Σ.Δ.Ε.Ε.Π.
• Ζητά την απόσυρση των σχετικών διατάξεων του σ.ν. που αναφέρονται σε
υποβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Σχολών Φ.Α των
Πανεπιστημίων της χώρας,
• Διεκδικεί την πλήρη κατοχύρωση της άσκησης του επαγγέλματος των Πτυχιούχων
Φ.Α. & Α.
• Δεν δέχεται καμία εξίσωση των Πτυχίων Φ.Α. & Α. με τίτλους σχολών και
εκπαιδευτηρίων κατάρτισης, όπως και φορείς πιστοποίησης,
• Διεκδικεί χρηματοδότηση της Αθλητικής Παιδείας και της Άθλησης για Όλους,
• Αγωνίζεται για ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και χώρων άθλησης για όλους.

