ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, υλοποιώντας απόφαση του για επικοινωνία με
συναδέλφους - εργαζόμενους σε Αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις, προγραμμάτισε και
πραγματοποίησε συναντήσεις με συναδέλφους των Αθλητικών Ενώσεων της Χειροσφαίρισης
και της Πετοσφαίρισης.
Συγκεκριμένα την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέσω
Τηλεδιάσκεψης με συναδέλφους - εργαζόμενους σε Αθλητικές Ενώσεις της Χειροσφαίρισης
(χάντμπολ). Έλαβαν μέρος σχεδόν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Υ.Α.Σ. και
συνάδελφοι από τις παρακάτω Αθλητικές Ενώσεις:
• Αττικής
• Πελοποννήσου
• Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
• Κεντρικής Μακεδονίας
• Θεσσαλονίκης
• Δυτικής Μακεδονίας και
• Βορειοδυτικής Ελλάδος
Επίσης, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέσω
Τηλεδιάσκεψης με συναδέλφους - εργαζόμενους σε Αθλητικές Ενώσεις της Πετοσφαίρισης
(Βόλεϊ). Έλαβαν μέρος μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ.Υ.Α.Σ. και συνάδελφοι από τις Αθλητικές
Ενώσεις:
• Ανατολικής Αττικής
• Δυτικής Αττικής
• Κρήτης και
• Μακεδονίας
Στις συναντήσεις τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ.Υ.Α.Σ. ανέφεραν στους συναδέλφους τις κινήσεις
που έχουν ήδη πραγματοποιήσει και σε αυτές που προγραμματίζονται για το άμεσο μέλλον,
κινήσεις που στόχο κυρίως έχουν την εξασφάλιση της τακτικής μηνιαίας μισθοδοσίας όλων
των συναδέλφων - εργαζόμενων τόσο στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, όσο και στις Αθλητικές
Ενώσεις. Τα προαναφερόμενα ήταν και το βασικό θέμα συζήτησης στη συνάντηση που είχε το
Προεδρείο του σωματείου μας με τον Υπουργό κ. Αυγενάκη (30 Οκτ. 2020). Επίσης
αναλύθηκαν όλα όσα ακόμη υπάρχουν ως στόχοι, ήτοι την έναρξη της μετακίνησης, την
κατοχύρωση των θέσεων εργασίας όλων των συναδέλφων και τέλος την επίλυση επί μέρους
προβλημάτων συναδέλφων.
Οι συνάδελφοι των Αθλητικών Ενώσεων αναφέρθηκαν στα προβλήματά τους, διαχρονικά και
επίκαιρα, συζητήθηκαν δε επί αυτών οι πιθανές λύσεις και ο προγραμματισμός τους.
Εξέφρασαν τη γνώμη τους για όλα τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον κλάδο γενικά και
προτάθηκαν κινήσεις δράσης των μελών του σωματείου και του Δ.Σ. του.
Τέλος συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν
συνάδελφοι από όλες τις Αθλητικές Ενώσεις όλων των αθλημάτων.
Το Δ.Σ. του Π.Σ.Υ.Α.Σ. θα συνεχίσει τις τηλεδιασκέψεις προγραμματίζοντας συναντήσεις με
Αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις, με στόχο να επικοινωνήσει με όσο το δυνατό
μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων.
Το Δ.Σ του Π.Σ.Υ.Α.Σ.
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