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Συνάδελφοι, 

Το παρακάτω ψήφισμα του συλλόγου μας συμπυκνώνει μέσα σε λίγες σειρές τι 
επιφυλάσσεται για τον κλάδο, εφόσον το νέο σχέδιο νόμου με τίτλο «Αθλητικός 
Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, 
Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της 
αθλητικής νομοθεσίας» περάσει ως έχει. Σημαντική είναι η συμβολή σας για να μην γίνει 
αυτό. Προς τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων μας και αρχικά με την 
συνυπογραφή του ψηφίσματος, το οποίο θα αποσταλεί στη συνέχεια στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και στο υφυπουργείο Αθλητισμού. Επομένως η αθρόα συμμετοχή σας θα είναι 
καταλυτική. 

Η συνυπογραφή του ψηφίσματος θα θεωρείται έγκυρη μόνο με την παράθεση, υπό 
μορφή σχολίου κάτω από αυτήν την δημοσίευση πρωτίστως 
(https://www.facebook.com/groups/eppagelmatiesphysicisagogis/permalink/3170786739
835337/)  του ονοματεπώνυμού σας, της περιοχής της κατοικίας σας και της επαγγελματικής 
σας ιδιότητας. Η επιδοκιμασία του ψηφίσματος με το αντίστοιχο εικονίδιο (π.χ. like κλπ) είναι 
ευπρόσδεκτη αλλά δεν θα θεωρείται έγκυρη υπογραφή του. Η συγκέντρωση των υπογραφών 
θα γίνει μόνο από αυτήν την ομάδα, για ευνόητους λόγους διευκόλυνσης της συγκέντρωσής 
τους σε ένα ενιαίο κείμενο. 

Η γνωστοποίηση του ψηφίσματος ευρέως στους συναδέλφους, είναι απαραίτητη. 
Ταυτόχρονα δημοσιεύουμε και ψήφισμα avaaz με το ίδιο περιεχόμενο. Υπογράψτε κάτω 
από αυτή τη δημοσίευση, αλλά και στο ψήφισμα του Avaaz (https://bit.ly/2YQlBTZ ).  

Πρέπει η δίκαιη αγανάκτησή μας να γίνει αντιληπτή στην κοινωνία. Όταν καίγεται το 
σπίτι σου δεν μπορείς να μένεις αμέτοχος. Ακολουθεί το ψήφισμα: 

  
 

ΨΗΦΙΣΜΑ του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης 
(Π.Σ.Ε.Α.Α.) 

------------- 
Το Υφυπουργείο Αθλητισμού με το υπό διαβούλευση 5ο αθλητικό νομοσχέδιο, 

κονιορτοποιεί τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, εισάγοντας το επάγγελμα του «εκπαιδευτή», εξισώνοντας στην ουσία με τον 
τρόπο αυτόν το πανεπιστημιακό πτυχίο με βεβαιώσεις ταχύρρυθμων σεμιναρίων από 
αδιαβάθμητες, αυτοσχέδιες σχολές. Δηλαδή, νοθεύεται η ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στον πολίτη σε θέματα άσκησης, υγείας, ευρωστίας και ευεξίας. Επιπλέον σε 
συνέχεια της αναστολής κρατικής χρηματοδότησης των προγραμμάτων Αθλητισμός για 
Όλους στους Δήμους όπου οδήγησε χιλιάδες οικογένειες πτυχιούχων γυμναστών στην 
ανεργία αποδίδει τις αρμοδιότητες αυτές σε νεοϊδρυόμενα αστικά αθλητικά σωματεία 
αθλητισμού για όλους εισάγοντας αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των ιδιωτικών γυμναστηρίων 
και των υπαρχόντων αθλητικών συλλόγων. 

Ψηφίστε για να αποσυρθούν οι κοινωνικά απαράδεκτες ρυθμίσεις του 
προτεινόμενου νομοσχεδίου για να αναχαιτισθεί η απορρύθμιση των επαγγελμάτων και η 
παρά πέρα εμπορευματοποίηση του δικαιώματος στην Άσκηση και τον Αθλητισμό. 

 
Οι υπογράφοντες 


