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Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κα. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: Kατάργηση των προγραμμάτων "Άθλησης για όλους" (Π.Α.γ.Ο).

Οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, Συμβασιούχοι των Δήμων στα Προγράμματα
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) αναφέρουν ότι είναι από τους 1.142 Πτυχιούχους
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Καθηγητές Φυσικής Αγωγής των Π.Α.γΟ., υπηρετούν
και προάγουν δεκαετίες τώρα τον Μαζικό Αθλητισμό προς όφελος όλων των
κοινωνικών ομάδων κάθε δήμου σε κάθε γωνιά της χώρας.
Οι πολίτες κάθε κοινωνικής ομάδας τους δείχνουν την εμπιστοσύνη τους για πάνω
από 35 χρόνια, διάστημα που τα προγράμματα δεν διεκόπησαν ποτέ ακόμα και στα
πιο σκληρά μνημονιακά χρόνια καθώς και η ίδια Ευρώπη γνωρίζει τους σκοπούς που
υπηρετούν και που προβλέπονται ακόμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
των πολιτών της Ένωσης (η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών εγκρίθηκε το 1950).
Η λειτουργία των προγραμμάτων αυτών πάνω από 35 χρόνια εξυπηρετεί όλα αυτά
που πρεσβεύει η ονομασία τους “Αθλητισμός για όλους” κάτι το οποίο αποτυπώνεται
με σαφήνεια και στο προηγούμενο αλλά και στο νέο Οργανωτικό Πλαίσιο των
Προγραμμάτων που έγινε από τον νυν Υφυπουργό Αθλητισμού-Πολιτισμού.
Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού επισημαίνουν ότι επιλέξαν το
Δημόσιο Πανεπιστήμιο για να γίνουμε επαγγελματίες Αθλητισμού και για δεκαετίες
είναι εργασιακά «όμηροι», αφού εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για
4,5,6, ή 8 μήνες και μένουμε άνεργοι επί 3,4 ή και 5 μήνες κάθε χρόνο.
Επισημαίνουν ότι εν μέσω πανδημίας και με μόλις 3-4 μήνες εργασίας το 2021
βγήκανε στα πάρκα, στους δρόμους, στα γήπεδα, στα δάση, σε υπαίθριους χώρους
πραγματοποιώντας με ασφάλεια εναλλακτικές μορφές άθλησης και καταφέρανε να
κινητοποιήσουν και να γυμνάσουν τους ανθρώπους.
Όμως από το 2009 διακόπηκαν αιφνιδίως τα προγράμματα Άθλησης της ΓΓΑ προς
τις ειδικές ομάδες (ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΑΜΕΑ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ , ΦΥΛΑΚΕΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ)
Επίσης, εν μέσω πανδημίας στερήθηκε το δικαίωμα εκατοντάδων ωφελούμενων,
(παιδιά, ΑΜΕΑ, γυναίκες, Γ’ ηλικία, άνεργοι, με χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνοι κ.α)
να γυμναστούν στην γειτονιά τους με χαμηλό κόστος ή και χωρίς κόστος.

Τονίζουν ότι αντιδρούν έντονα στην διακοπή και την μη στήριξη των προγραμμάτων
“Άθλησης για Όλους” και στην διακοπή της χρηματοδότησης και της μη έκδοσης
ΚΥΑ από την πολιτεία. Ειδικά τώρα εν μέσω πανδημίας, διακόπτοντας την άσκηση
και βάζοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία μικρών και μεγάλων.
Ζητούν άμεσα:
• Την άρση της απόφασης που αφορά στην κατάργηση χρηματοδότησης των
προγραμμάτων από τη ΓΓΑ μέχρι την τελική διαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου και
την δυνατότητα υλοποίησης του. Δημόσια διαβούλευση της ειδικής επιτροπής
εκπόνησης του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου και συζητήσεις με όλους τους
Ειδικούς Επιστήμονες του Αθλητισμού και τους εκπροσώπους τους (ΠΣΕΑΑ,
ΠΕΠΦΑ κ.α) ώστε να γίνουν αλλαγές προς το καλύτερο σχετικά με τα ΠΑγΟ,
λαμβάνοντας οπωσδήποτε υπόψη και τις γνωμοδοτήσεις των Δήμων και των ίδιων
των αθλούμενων .
• την έκδοση της ΚΥΑ για να μπορέσουν οι Δήμαρχοι που έχουν την οικονομική
δυνατότητα να προκηρύξουν θέσεις γυμναστών και να τα πραγματοποιήσουν ακόμα
και χωρίς τη βοήθεια της Πολιτείας και του Υφυπουργείου Αθλητισμού αν αυτή
παραμείνει η άδικη απόφασή σας. Αν μη τι άλλο το αξίζουμε, το αξίζει η κοινωνία
της πόλης μας.
• Να εφαρμοστεί η οδηγία της Ε.Ε για την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου
χρόνου σε αορίστου χρόνου.
• Να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία στα ΠαγΟ των Πτυχιούχων Καθηγητών φυσικής
αγωγής ως εργασιακή και ως διδακτική.
Ερωτάται η κα. Υπουργός:
Θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους;
Πως θα κάνετε μεταρρύθμιση στον Αθλητισμό χωρίς τους ειδικούς πάνω στον
Αθλητισμό; Και μάλιστα πάνω στον Μαζικό Αθλητισμό; Από που θα λάβετε
ανατροφοδότηση για την κοινωνική προσφορά των ήδη υλοποιούμενων ΠαγΟ επί 35
χρόνια;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

