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Συνάδελφοι,  

Το προηγούμενο διάστημα και με αφορμή το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του 
υπουργείου Πολιτισμού και αθλητισμού το οποίο  «τακτοποιούσε» την αγορά στον 
επαγγελματικό αθλητισμό, αναπτύχθηκε μια κουβέντα και στον σύλλογο μας, σχετικά με το 
επίμαχο άρθρο 74 που προέβλεπε την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και σε 
γυμναστήρια.  Αξίζει να αναφέρουμε εδώ, ότι ανάλογη κίνηση είχε γίνει, πριν από χρόνια 
και από προηγούμενες κυβερνήσεις με την ίδια ακριβώς στόχευση. Την ολοένα και 
παραπέρα κατακρεούργηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Μόνο που ένεκα της 
οικονομικής κρίσης, επιταχύνονται όλες αυτές οι διεργασίες, για να στριμωχτούν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων  προς τα κάτω αλλά ταυτόχρονα να γίνονται πλουσιότεροι, οι 
μεγάλοι του κλάδου μας αλλά και οι μεγαλοεπιχειρηματίες πίσω από τα φανταχτερά 
γυμναστήρια!   

Η πλειοψηφία του ΠΣΦ, όλο το προηγούμενο διάστημα, έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια, 
αντιμετωπίζοντας σαν την μητέρα των μαχών, ένα υπό διαβούλευση νομοσχέδιο….και ούτε 
καν ολόκληρο, ούτε καν την ουσία του. Στην έκτακτη διάσκεψη των προέδρων που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, καταγγείλαμε στο σύνολο του το νομοσχέδιο του 
υπουργείου, ζητώντας την απόσυρση ολόκληρου του νομοσχεδίου και όχι μόνο ενός 
άρθρου αυτού.  

 Καταγγείλαμε, ότι είναι ένα σχέδιο νόμου, που ανοίγει την πόρτα στην αναγνώριση 
των κολλεγίων ως ισάξια με τα πτυχία των πανεπιστημίων, δίνοντας τους,  ίδια 
επαγγελματικά δικαιώματα.  

 Καταγγείλαμε ότι στο άρθρο 28 του Ν/Σ, αναγνωρίζεται και θωρακίζεται μια νέα 
ειδικότητα, του «εκπαιδευτή αναψυχής», που μέσα σ αυτήν χωράνε όλες οι 
ειδικότητες, κάθε λογής πτυχίο με συνάφεια την αναψυχή, κλείνοντας με ωραιότατο 
και εμφανή τρόπο το μάτι στους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού. Έχει 
ξεκάθαρο χαρακτήρα , την κατακρεούργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας. 

 Καταγγείλαμε ότι συνολικότερα το σχέδιο νόμου, έρχεται να ρημάξει, ότι τα 
υπόλοιπα Ν/Σ έχουν αφήσει, στις εργασιακές σχέσεις.  

Σε όλα αυτά η πλειοψηφία του ΚΔΣ, σφυρίζει αδιάφορα, μη δίνοντας καμία σημασία μέχρι 
και σήμερα, στο σύνολο του Ν/Σ (πιθανά δεν το διάβασαν ποτέ)…αντιδρώντας μόνο σε 
ένα άρθρο(74). Παρουσιάζει σαν μεγάλη νίκη, κάτι που ο ίδιος ο υπουργός είπε «ότι δεν 
τον ενοχλεί να περάσει τώρα με αυτό το νομοσχέδιο». Η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, όπως 
ανέφερε βάζει τους γυμναστές στο στόχαστρο, με την κυβέρνηση να πραγματοποιεί  κατά 



γράμμα τις εντολές του, «για να ρυθμίσει την αγορά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Η 
τάχα μου υποσχέσεις του υπουργού, δεν διασφαλίζουν την πλήρη απόσυρση. Το στοιχείο 
της αναγκαιότητας της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ, είναι αυτό που πρέπει να μας 
ανησυχεί και να μας κρατάει σε εγρήγορση. Ο οδοστρωτήρας των νόμων, που παρά και 
καλά το τέλος των μνημονίων, συνεχίζουν να παραμένουν εδώ και να προστίθενται 
συνεχώς νέα, με μόνο στόχο να έχει την συνεχή συρρίκνωση του κλάδου και την συνεχή 
ενίσχυση του των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.  

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και αθλητισμού, θεωρούμε 
ότι έρχεται να συμπληρώσει κομμάτια του ήδη διαλυμένου παζλ των επαγγελματικών μας 
δικαιωμάτων. Έρχεται να δημιουργήσει νέα πεδία κερδοφορίας για τους μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους στον τομέα του ιατρικού και γενικότερα του θεματικού τουρισμού, 
εισάγοντας τους «εκπαιδευτές αναψυχής», μια ειδικότητα που ο καθένας θα μπορεί να την 
αποκτά ….απλά και μόνο όπως αναφέρεται με την εργασιακή εμπειρία αλλά και μόνο με 
απλό πτυχίο από πολυδιαφημισμένα σεμινάρια.  

Συνάδελφοι, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο αν δεν τους 
σταματήσουμε. 

Με απόφαση κατά πλειοψηφία του ΚΔΣ, με παρουσία των προέδρων των ΠΤ, και τους 
καθηγητές από τα τμήματα φυσικοθεραπείας και ενώ πάρθηκε απόφαση για έκτακτες 
γενικές συνελεύσεις  για αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στο νομοσχέδιο, ξαφνικά … 
όλα άλλαξαν αφού ικανοποιήθηκε το αίτημα ΜΟΝΟ για την απόσυρση του άρθρου 74, 
αφήνοντας όλο το υπόλοιπο σχέδιο νόμου στο απυρόβλητο.(βλέπε σχετική ανακοίνωση 
του ΚΔΣ στο site του συλλόγου).  Εννοείτε βέβαια, ότι ακυρώθηκε οτιδήποτε είχε 
αποφασιστεί…..             

Συνάδελφοι, η θέση της Αγωνιστικής ΣΥσπείρωσης Φυσικοθεραπευτών για το σχέδιο 
νόμου ήταν, είναι και θα είναι η πλήρης απόσυρση του σχεδίου νόμου του υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κύριο στόχο έχει το πλήρες ξεχαρβάλωμα των εργασιακών 
σχέσεων και το στρίμωγμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων προς τα κάτω για χάρη 
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.  

Για αυτό απαιτούμε : 

1. Την πλήρη απόσυρση του σχεδίου νόμου του υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού .  

2. Το πτυχίο να κατοχυρώνει την πλήρη άσκηση του επαγγέλματός 
μας. 

3. Καμία εξίσωση των πτυχίων με τα ιδιωτικά κολλέγια. 
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