ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΦΔ-ΣΚΕ
Ρέθυμνο 16/3/2017
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έντονη αποστασιοποίηση των μελών μας
από τις διαδικασίες του ΕΦΔ-ΣΚΕ. Δεν πρόκειται προφανώς για ένα φαινόμενο
που αφορά μόνο το δικό μας Σύλλογο, και οι παράγοντες που το προκαλούν
σχετίζονται τόσο με αδυναμίες αυτών που είχαμε την ευθύνη της διοίκησης όσο
και με τη γενικότερη οικονομικο-κοινωνική κατάσταση στην οποία έχουμε όλοι
βρεθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτή λειτουργεί αποσυσπειρωτικά με 3 τρόπους:
1. εξουθενώνει επαγγελματικά τα μέλη μας ώστε να μην έχουν ελεύθερο
χρόνο να εμπλακούν στη συνδικαλιστική δράση
2. δημιουργεί μια εντύπωση ότι τα πράγματα στο πολιτικό επίπεδο
λειτουργούν με ένα είδος «αυτόματου πιλότου» ώστε η ατομική
συμμετοχή να μην έχει κανένα αντίκρισμα
3. παγιώνει μια απαισιοδοξία για το μέλλον που αποτρέπει οποιαδήποτε
συλλογική δράση.
Όσοι από εμάς ασχολούμαστε ενεργά με το Σύλλογο ταλανιζόμαστε από τα ίδια
προβλήματα και εμφορούμαστε από τα ίδια συναισθήματα. Ωστόσο, πιστεύουμε
ότι η λειτουργία του ΕΦΔ-ΣΚΕ είναι απολύτως κρίσιμη για τα εξής:
1. Το κεντρικό μας συνδικαλιστικό όργανο δεν έχει την ίδια ευελιξία με ένα
πρωτοβάθμιο σωματείο που μπορεί να αντιδρά άμεσα σε θέματα που
αφορούν το Π.Κ.
2. Ο Σύλλογός μας (ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια) είναι ένα καίριο σημείο
επαφής των εργαζομένων του Π.Κ. με τους εργαζόμενους του Ρεθύμνου.
3. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπου αλλαγές στο εργασιακό πεδίο
μπορεί να συμβούν από τη μία στιγμή στην άλλη, ο Σύλλογός μας
αποτελεί το πρώτο επίπεδο «άμυνας» απέναντι σε δυσμενείς εξελίξεις.
Έτσι, ο Σύλλογός μας ήταν εκεί όταν οι συνάδελφοι διοικητικοί βρίσκονταν στο
στόχαστρο απολύσεων, όταν οι συνάδελφοι από Ρέθυμνο και Ηράκλειο
βρίσκονταν στα δικαστήρια για τους καταλογισμούς, όταν οι συνάδελφοι με το
ΠΔ 407 καλούνταν να υπογράψουν κουτσουρεμένες συμβάσεις εργασίας και οι
πληρωμές τους καθυστερούσαν μέχρι και 4 μήνες, όταν έπρεπε να οργανώσουμε
τη διεκδίκηση των αναδρομικών περικοπών στους μισθούς μας.
Όλα αυτά (άλλα μεγαλύτερης και άλλα μικρότερης σημασίας) ήταν και η μόνη
μας ενίσχυση για την εμπλοκή μας με το Σύλλογο. Ποτέ δεν είχαμε ιδιαίτερη
μαζικότητα, πάντα λίγοι ήταν οι άνθρωποι που «έτρεχαν», ωστόσο είχαμε την
αίσθηση ότι η ανάγκη για την ύπαρξη και τη λειτουργία του Συλλόγου ήταν κάτι
που ενστερνιζόταν η πλειοψηφία των μελών της Σχολής μας. Δυστυχώς, αυτό το
συναίσθημα άλλαξε τις τελευταίες εβδομάδες.
Μετά από τις αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες να βρεθούν υποψήφιοι
για τις εκλογές νέου Δ.Σ., αντιμετωπίζουμε de facto την πιθανότητα ο ΕΦΔ-ΣΚΕ
να παύσει τη λειτουργία του. Σε μία τέτοια περίπτωση, θα αιτηθούμε στο
Ειρηνοδικείο τη διάλυση του Συλλόγου.

Καλούμε τα μέλη του ΕΦΔ-ΣΚΕ σε Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Τετάρτη,

22/3/2017 ώρα 1μμ στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος
Ψυχολογίας (απέναντι από τη Γραμματεία του Τμήματος). Μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την
αδυναμία ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
του ΕΦΔ-ΣΚΕ.
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