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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού
και Αθλητισμού
Θέμα: Σχετικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής
(Π.Φ.Α) με ειδικότητες υγρού στίβου και την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης
στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020
Κάθε χρόνο η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ) στηρίζει το πρόγραμμα για το
μάθημα κολύμβησης στις σχολικές μονάδες Αθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αφορά τη
συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας-Θρησκευμάτων και Πολιτισμού- Αθλητισμού . Οι
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (περίπου 194) με ειδικότητα υγρού στίβου υπέγραψαν για
φέτος σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) με ημερομηνία λήξης
10/3/2020.
Στις 5/3/2020 η Κ.Ο.Ε. με επιστολή της ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού για την ανανέωση της σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθεί το
μάθημα μέχρι τέλος του σχολικού έτους, τον Ιούνιο όπως ήταν το φυσιολογικό. Στις
6/3/2020 , τρεις μέρες πριν την αναστολή του μαθήματος λόγω των μέτρων της
κυβέρνησης, το Υπουργείο Παιδείας με επιστολή κάλεσε την Ομοσπονδία να ανανεώσει
την σύμβαση με αρχική πρόβλεψη και μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 350.000€.
Η Κ.Ο.Ε. εάν δεν είχε δημιουργηθεί το θέμα της αναστολής των σχολικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων λόγω του covid 19 θα είχε προχωρήσει κανονικά στην ανανέωση των
συμβάσεων (αυτών που είχαν ήδη σύμβαση και έληγε 10/3/2020) και πρόσληψη των
Πτυχιούχων Φ.Α. που ήταν να ενταχθούν το Γ’ τρίμηνο της σχολικού έτους. Η μη ανανέωση
των συμβάσεων των Πτυχιούχων Φ.Α δεν πραγματοποιήθηκε πριν της 10/3/2020 καθώς
έπρεπε να πραγματοποιηθεί η λήξη σύμβασης του προηγούμενου τριμήνου που είχαν
υπογράψει έως 10/3/2020.
Η Κ.Ο.Ε. δεν έχει αναστείλει την λειτουργία της όσο αφορά το διοικητικό επίπεδο, αλλά
με υπουργική απόφαση έχει ανασταλεί το αντικείμενο των εν λόγω Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής αφού σαν αντικείμενο εργασίας είχαν την εκμάθηση κολύμβησης. Παρόλα αυτά
είναι έτοιμη να προβεί σε ανανέωση των συμβάσεων που είχαν λήξει (εφόσον υπάρχει και
συναίνεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) και είναι έτοιμη να συνεργαστεί
όπου χρειαστεί για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους Πτυχιούχους
Φυσικής Αγωγής.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε να ενταχθούν οι
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής στα μέτρα της κυβέρνησης για την αποζημίωση ειδικού
σκοπού.
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