Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης της Σ.Ε.Φ.Α.Α του Ε.Κ.Π.Α
14/4/2022

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου Αθηνών συνήλθε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 14/4/2022 προκειμένου να
συζητήσει το θέμα που προέκυψε από μια σχετική «εισήγηση» για τις «Διακλαδικές
Επιστήμες» και την ενσωμάτωσή της σ’ αυτές, ανάμεσα στις οποίες κατατάσσονται και
οι επιστήμες Αγωγής!! Μετά από συζήτηση κατέληξε ομόφωνα σε ψήφισμα,
ενημερώνοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Η συγκεκριμένη εισήγηση προέκυψε χωρίς στοιχειώδη ακαδημαϊκό διάλογο και
στερείται έστω και κάποιας επιστημολογικής τεκμηρίωσης.
Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού συμπληρώνοντας φέτος σαράντα
(40) χρόνια κοινωνικής προσφοράς σε εθνικό επίπεδο, μέσα από τις τάξεις του
αρχαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας, έχει αποκτήσει δικαιωματικά την αναγνώριση
παρά τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας της. Η προσπάθεια όλων των συντελεστών
(διδακτικό προσωπικό, φοιτητές, πτυχιούχοι και διοικητικό προσωπικό) έθετε πάντα ως
βασικό στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της έρευνας με έμφαση στο
κυρίαρχο και ζωτικό πρόβλημα τη θωράκιση της υγείας του ατόμου με την ολιστική
έννοια αυτής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Βαδίζοντας στην πέμπτη δεκαετία η Σχολή Ε.Φ.Α.Α έχει ενταχθεί, με εντελώς ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ε.Κ.Π.Α, σύμφωνα με την πράξη 213,
ΦΕΚ 1726/6-5-2020. Εναρμονίζεται πλήρως στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία του
Πανεπιστημίου για την επόμενη δεκαετία 2019-2028 και πληροί εκτός των άλλων ένα
από τα βασικά στρατηγικά εργαλεία που αναφέρεται στο «περιβάλλον της σωματικής,
ψυχικής και πνευματικής υγείας» για το καλό των φοιτητών, του ακαδημαϊκού και
διοικητικού προσωπικού και για την ευεξία όλων των μελών της κοινωνίας μας.
Οι προσπάθειες υποβάθμισης του ρόλου και της αξίας της Αθλητικής Επιστήμης, όπως
αυτές αναφέρονται σε «εισηγήσεις», βρίσκουν αντίθετη σύσσωμη την κοινότητα και την
θέτουν σε εγρήγορση να αντιδράσει αναλόγως, προκειμένου να μην επιτευχθούν τέτοια
σχέδια. Αντιθέτως, ελπίζει στην υποστήριξη του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου
Παιδείας για την αναβάθμιση των σπουδών και των συνθηκών λειτουργίας της, με την
άμεση μετεγκατάστασή της στην Πανεπιστημιούπολη.

