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Θέμα: Πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτουσ ΟΤΑ α’ βακμοφ τθσ χϊρασ με τθν προκιρυξθ αρικμόσ 

Κ/2020  για τθν παροχι υπθρεςιϊν «Βοικεια ςτο ςπίτι» (Υπουργείο Εςωτερικϊν) 

 

Αξιότιμε κφριε Υπουργζ, 

Αξιότιμοι κφριοι, 

Με χαρά ενθμερωκικαμε ότι ςτθν προκιρυξθ για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτουσ Διμουσ 

τθσ επικράτειασ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο ςπίτι», μια από τισ παροχζσ που 

προβλζπεται για θλικιωμζνα άτομα, είναι και θ «ιπια ακλθτικι άςκθςθ». Είναι γεγονόσ ότι θ 

γιρανςθ προκαλεί μια ςταδιακι φκορά τθσ λειτουργίασ των φυςιολογικϊν ςυςτθμάτων του 

οργανιςμοφ που ζχει ωσ επακόλουκο τθ μείωςθ τθσ ςωματικισ απόδοςθσ θ οποία ςυνδζεται 

με μυϊκι αδυναμία, χαμθλι αντοχι κακϊσ και μειωμζνο ζλεγχο τθσ ιςορροπίασ του ςϊματοσ. 

Οι αλλαγζσ αυτζσ επθρεάηουν ςταδιακά τθ λειτουργικι ικανότθτα των θλικιωμζνων ατόμων 

και οδθγεί ςε δυςκολία εκτζλεςθσ κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων όπωσ θ βάδιςθ μιασ μικρισ 

απόςταςθσ, θ μετακίνθςθ από το κρεβάτι ςτθν καρζκλα, το ανζβαςμα ςκάλασ,  τθ μεταφορά 

αντικειμζνων κλπ, κακιςτϊντασ δυςχερζςτερθ τθν κακθμερινι διαβίωςθ. 

Τα τελευταία 40 χρόνια, δεκάδεσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ ζχουν αποδείξει ότι θ ςυςτθματικι 

ςωματικι άςκθςθ και άκλθςθ μειϊνει τον ρυκμό γιρανςθσ, και βελτιϊνει τθ λειτουργία των 

ςυςτθμάτων του οργανιςμοφ ςτα θλικιωμζνα άτομα. Ζτςι, διατθρείται ι και αυξάνεται θ 
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ςωματικι απόδοςθ και θ λειτουργικι ικανότθτα των θλικιωμζνων ατόμων. Για τθν επίτευξθ 

των παραπάνω, ωςτόςο, απαιτείται θ εφαρμογι δραςτθριοτιτων ςωματικισ άςκθςθσ και 

άκλθςθσ από προςωπικό καταρτιςμζνο ςε αυτό το γνωςτικό αντικείμενο, το οποίο να γνωρίηει 

τα χαρακτθριςτικά (ποςότθτα, ζνταςθ, διάρκεια, ςυχνότθτα) και τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ ενόσ 

αςφαλοφσ προγράμματοσ ςωματικισ άςκθςθσ ςε θλικιωμζνα άτομα. Σασ ενθμερϊνουμε ότι 

αυτιν τθν κατάρτιςθ διακζτουν μόνον οι πτυχιοφχοι Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, όπωσ 

αυτό πιςτοποιείται από τα προγράμματα ςπουδϊν που προςφζρουν τα αντίςτοιχα Τμιματα  

των Πανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ μασ. Διαπιςτϊςαμε με ζκπλθξθ, ωςτόςο, ότι ςτισ υπό 

προκιρυξθ κζςεισ δεν προβλζπονται κζςεισ πτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ 

παρά το γεγονόσ ότι, και με βάςθ τθ νομοκεςία (ΠΔ 219/2006, Ν. 2527/2013, 

ΦΕΚ1774/Β/2016) είναι οι πλζον αρμόδιοι για τθν παροχι δραςτθριοτιτων ιπιασ ακλθτικισ 

άςκθςθσ.  

Σασ καλοφμε, λοιπόν, να προβείτε ςε τροποποίθςθ τθσ προκιρυξθσ «Βοικεια ςτο ςπίτι», 

ςυμπεριλαμβάνοντασ και κζςεισ πτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ.  

Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ όμωσ, ςασ καλοφμε να αφαιρζςετε από τθν προκιρυξθ τθ φράςθ 

«ιπια ακλθτικι άςκθςθ», θ οποία ςτο κείμενο τθσ προκιρυξθσ είναι άρρθκτα ςυνυφαςμζνθ 

μαηί με τθν παροχι φυςικοκεραπευτικϊν υπθρεςιϊν. Από τθν εποχι του Γαλθνοφ γνωρίηουμε 

ότι ‘ου πάςα κίνθςισ εςτί γυμνάςιο’ αλλά ‘θ ςφοδροτζρα’ αποτελεί προχπόκεςθ για να 

υπάρχει πρόλθψθ και αναχαίτιςθ χρόνιων αςκενειϊν. 

Σασ επιςθμαίνουμε ότι θ πρόςλθψθ πτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν ςωματικισ άςκθςθσ και φυςικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ για παράδειγμα 

διδαςκαλία λαϊκϊν παραδοςιακϊν χορϊν ςε θλικιωμζνα άτομα κα  αποτελοφςε μια 

ςθμαντικι κοινωνικι προςφορά τθσ Πολιτείασ προσ αυτιν τθν κοινωνικι ομάδα πολιτϊν τθσ 

χϊρασ μασ.  

Ακινα, 26 Απριλίου, 2020 

Για το Δ.Σ 

Με τιμι 

 

 

 

Γελαδάσ Νίκοσ 

Πρόεδροσ 


