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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη λύπη, επιβεβαιώσαμε την ύπαρξη θετικών κρουσμάτων
κοροναϊού στην ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ και εξ αυτών μια συνάδελφος
νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε νοσοκομείο αναφοράς Covid–19 .
Τα μέλη του ΠΣΥΑΣ ευχόμαστε από καρδιάς, όλοι οι συνάδελφοι να
ξεπεράσουν όσο το δυνατό ελαφρύτερα τον ιό, η δε συνάδελφος να καταφέρει
να αναρρώσει γρήγορα και να επιστρέψει σπίτι της υγιής και δυνατή.
Με την ευκαιρία αυτής της δυσάρεστης κατάστασης θα θέλαμε να
σημειώσουμε ότι ο αποσυντονισμός της πάγιας λειτουργίας των
ομοσπονδιών, λόγω συνεχών αναγκαίων αλλαγών εξαιτίας της πανδημίας, οι
εξειδικευμένες ανάγκες προετοιμασίας Εθνικών ομάδων για τις Ολυμπιακές
προκρίσεις και τους μεγάλους Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς αγώνες που θα
διεξαχθούν από τις αντίστοιχες Διεθνείς ομοσπονδίες, έχουν ως συνέπεια, οι
Ομοσπονδίες να μην μπορούν συχνά να λειτουργήσουν με το μικρότερο
αριθμό προσωπικού ως επιβάλλεται από τις σχετικές εγκύκλιους.
Ταυτόχρονα η νέα εξέλιξη με τις ηλεκτρονικές διεξαγωγές των Γενικών
Συνελεύσεων και των Αρχαιρεσιών των Αθλητικών Ομοσπονδιών, έχουν
δημιουργήσει πολλά νέα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν μέσα σε
συγκεκριμένες προθεσμίες, γεγονός που έχει συνέπειες στην χαλάρωση των
μέτρων προφύλαξης στους χώρους εργασίας μα και στην μειωμένη
τηλεργασία, ενώ παρατηρούνται συναθροίσεις στα γραφεία των
Ομοσπονδιών, με αποτέλεσμα τον συγχρωτισμό και τις μη προβλέψιμες
επιπτώσεις του.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε θερμά, όπως όλοι οι υπεύθυνοι Πολιτειακοί
αλλά και τα Διοικητικά στελέχη των Ομοσπονδιών, να λάβουν πολύ σοβαρά
υπόψιν τους τα προαναφερόμενα, που αντικατοπτρίζουν την πραγματική
κατάσταση ως έχει διαμορφωθεί και να πράξουν τα δέοντα για την μέγιστη
προστασία και ασφάλεια του Τακτικού Προσωπικού των Ομοσπονδιών, που
πολλές φορές αναγκάζονται να υπερβαίνουν εαυτόν και εργάσιμες ώρες
προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες που προκύπτουν από την
νέα κατάσταση ενόψει των ολοένα αυξανόμενων αναγκών και όγκου
εργασίας.
Η ασφάλεια μας, η υγεία και η ζωή ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ !
Το Δ.Σ. του Π.Σ.Υ.Α.Σ.
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