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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή συνάντηση μεταξύ της
Υπεύθυνης Αθλητισμού του ΜέΡΑ25 κ. Σοφίας Σακοράφα, Αντιπροέδρου της
Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτή Β3 Ν.Τ. Αθηνών και Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου
Υπαλλήλων Αθλητικών Σωματείων (Π.Σ.Υ.Α.Σ.). Στη συνάντηση παραβρέθηκαν και ο
κ. Κωνσταντίνος Χουλιάρας, συντονιστής του Τομέα Αθλητισμού του ΜέΡΑ25 και η κ.
Κασσή Αλίκη μέλος αυτού.
Συζητήθηκαν για μια ακόμη φορά τα διαχρονικά προβλήματα των εργαζομένων στις
Αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις και η παρατεταμένη για χρόνια απομάκρυνση
από την εφαρμογή διατάξεων του 2725/1999, γεγονός που πάντα επιφέρει
προβλήματα και εις βάρος των εργαζομένων στον κλάδο (Ομοσπονδίες & Ενώσεις).
Μετά από μακρά, διεξοδική και επί της ουσίας συζήτηση και αφού αναγνωρίστηκε η
σημαντική συνεισφορά των εργαζομένων στις Αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις, οι
οποίοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης επιτελούν τα καθήκοντά τους, η Βουλευτής και η
αντιπροσωπεία του Σωματείου μας κατέληξαν στο να συνεργαστούν εκ νέου μετά τη
διακοπή εργασιών της Βουλής, προκειμένου να προχωρήσουν αρμοδίως τα αιτήματα
του κλάδου μας και η επίλυσή τους κατά το δυνατόν (θέματα μισθοδοσίας, νομικό
πλαίσιο εργαζομένων κ.λπ.).
Επίσης, η Βουλευτής δεσμεύτηκε να προωθήσει (με ερώτηση προς τον αρμόδιο
Υφυπουργό), το θέμα της συναδέλφου μας Μπόσδα Θεοδώρας, ώστε να δοθεί ένα
τέλος στο από 6ετίας ζήτημα της (υλοποίηση τελεσίδικης απόφασης Εφετείου).
Το Σωματείο μας επιφυλάχθηκε να υποβάλλει στην κα Σακοράφα ένα υπόμνημα με
όλα τα στοιχεία και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί και αναφέρονται στα
προβλήματα και τα αιτήματά μας, προκειμένου το Σεπτέμβριο του 2022, να
ετοιμαστούν οι αναγκαίες ενέργειες αρμόδιας προώθησης τους.
Ο Π.Σ.Υ.Α.Σ. αναγνωρίζοντας τη διάθεση και την προσπάθεια του Τομέα Αθλητισμού
του ΜέΡΑ25 και της κ. Σοφίας Σακοράφα, αλλά και την άμεση ανταπόκρισή τους στο
αίτημά μας για συνάντηση, τους ευχαριστεί και αναμένει τις επόμενες ενέργειές τους,
προσβλέποντας στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας, όπως αυτές μας
αρμόζουν.
Το Δ.Σ. του Π.Σ.Υ.Α.Σ.

