
Περί της λειτουργίας του Συλλόγου και των τοπικών παραρτημάτων:

Ενδυνάμωση της βάσης για την ενδυνάμωση του Σωματείου

Συνάδελφοι, 

τα  τελευταία,  εν  καιρώ  διεθνούς  οικονομικής  κρίσης,  όπου  βιώνουμε  μια  άνευ  προηγουμένου
πολυεπίπεδη   αντεργατική  επίθεση  των  κυβερνήσεων  και  της  εργοδοσίας  (κατάργηση  ΣΣΕ,  παγίωση
ελαστικών  σχέσεων  εργασίας,  καταστολή  αγώνων,  περιστολή  των  συνδικαλιστικών  δικαιωμάτων  κτλ)
πολλά  σωματεία  αντιμετωπίζουν  σημαντικές  δυσκολίες  συσπείρωσης,  στόχευσης,  συντονισμού  και
μαζικών αγώνων. Δεν είναι μόνο η πολλαπλότητα και η ένταση των αντεργατικών μετώπων που έχουν
ανοίξει,  αλλά  και  οι  ανεπάρκειες  κατεύθυνσης  και  οργάνωσης  των  σωματείων,  οι  τάσεις  αναμονής,
ανάθεσης και απαξίωσης που πλανιέται μεταξύ των συναδέλφων, που δημιουργεί τάσεις υποστελέχωσης
και  αδρανοποίησης  της  οργανωμένης  πάλης.  Παρατηρείται,  δηλαδή,  η  αντίθεση  ότι,  ενώ  σήμερα  τα
σωματεία έπρεπε να είναι πιο ενδυναμωμένα και μαχητικά σε σχέση με το παρελθόν, συχνά παρακμάζουν
και δε μπορούν να εκφράσουν τις  ανάγκες των συναδέλφων τους και συνολικά των εργατικών-λαϊκών
συμφερόντων. 

Στην περίπτωση του ΣΕΚΑ, παρότι η ύπαρξη και μόνο του σωματείου αποτελεί σημαντικό παράγοντα
για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του επαγγέλματός μας και η δράση του συλλόγου δεν ήταν
υποτονική,  ωστόσο  προβλήματα  όπως  τα  παραπάνω  είναι  από  όλους  διαπιστωμένα.  Για  τον
απεγκλωβισμό από την κατάσταση αυτή δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Όλοι, ωστόσο, κατανοούν ότι
υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης σε πολλά επίπεδα, τόσο πολιτικής στόχευσης όσο και οργάνωσης. Σε
σχέση  με  τα  οργανωτικά,  απαιτείται  επίμονη  και  διαρκώς  βελτιούμενη  παρέμβαση  στους  χώρους
δουλειάς,  άμεση και  σταθερή στήριξη  των θιγόμενων συναδέλφων από το σωματείο και  πολύπλευρη
οργάνωση της πάλης τους. Σε σχέση με την κατεύθυνση των αγώνων και την επεξεργασία των θέσεων του
σωματείου, χρειάζεται τακτική επεξεργασία των ζητημάτων και εμπλουτισμός τους σε μαζικές διαδικασίες.

Τέτοιες διαδικασίες, απαραίτητες για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συλλόγου, δεν είναι
εφικτές  με  τους  ισχύοντες  κανόνες  του  καταστατικού  του  συλλόγου  σε  σχέση  με  τη  λειτουργία  των
παραρτημάτων.  Καταρχήν,  διαπιστώνονται  πρακτικές  δυσχέρειες  στην  ανάγκη  για  άμεση  στήριξη
συναδέλφων, καθώς οιαδήποτε πρωτοβουλία των Δ.Ε. και των παραρτημάτων, ακόμα και αν δεν εγείρει
ζητήματα νομικής κάλυψης, όπως μπορεί να είναι μια απλή ανακοίνωση συμπαράστασης ή ένα δελτίο
τύπου για τοπικές υποθέσεις, χρειάζεται πρώτα έγκριση από το Δ.Σ.. Είναι εύλογο ότι δεν είναι πρακτικά
δυνατό τα μέλη του Δ.Σ, που είναι εργαζόμενοι συνάδελφοι με προσωπικές και εργασιακές υποχρεώσεις,
να μπορούν να ανταποκρίνονται διαρκώς σε κάθε ζήτημα που προκύπτει. Ούτε είναι δυνατό το Δ.Σ. να έχει
επαρκή επίγνωση, στο βαθμό τουλάχιστον των Δ.Ε., των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε κάθε
περιοχή ή σε κάθε έργο και των παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψιν σε μια ανακοίνωση ή ένα
κάλεσμα. 

Στο επίπεδο των αποφάσεων, παίζει μεγάλο ρόλο στη δημοκρατική αναβάθμιση και την ενίσχυση της
συμμετοχής στις διαδικασίες του Συλλόγου, η δυνατότητα παρέμβασης των μελών σε Γενικές Συνελεύσεις
για  την  πρόταση  ή  αντιπρόταση  θέσεων  και  για  τη  διαμόρφωση  αποφάσεων  για  τις  δράσεις  των
παραρτημάτων. Δεν αποτελεί λύση η διενέργεια Γ.Σ. σε ένα τόπο, μία ή δύο φορές το μέγιστο κατ'έτος, όχι
μόνο γιατί υποβαθμίζει ουσιαστικά την αξία των συλλογικών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων και
υπερθεματίζει τη λειτουργία του Δ.Σ., αλλά και επειδή τέτοιες διαδικασίες δε θα μπορέσουν ποτέ να είναι



αρκούντως μαζικές  και  αντιπροσωπευτικές.  Ούτε,  όμως,  αποτελεί  λύση η διενέργεια Γ.Σ.,  όπως ισχύει
σήμερα, καθώς ο διάλογος επί ζητημάτων είναι περιορισμένος, το δικαίωμα απόφασης συχνά περιορίζεται
σε  ένα  ναι  ή  όχι,  ενώ  η  κατάθεση  από  οποιοδήποτε  μέλος  μιας  αντιπρότασης  δεν  είναι  δυνατή.
Συγχρόνως, η εισήγηση ζητημάτων είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς δεν είναι δυνατή η υποστήριξη τους σε
άλλα μέλη πλην του παραρτήματος του εισηγητή.   

Αν, μάλιστα, ληφθεί υπόψιν κατά γράμμα το καταστατικό του συλλόγου, τα τοπικά παραρτήματα και οι
Δ.Ε. δεν έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν σε καμία δραστηριότητα ή πρωτοβουλία χωρίς την έγκριση του
Δ.Σ. του Συλλόγου, κάτι που, λόγω των αντικειμενικών συνθηκών, σχεδόν αυτοαναιρεί την υπόσταση του
συλλόγου, δηλαδή τη δυναμική της βάσης. Στο πλαίσιο των σύγχρονων δυνατοτήτων αλλά, κυρίως, των
σημερινών αναγκών είναι αναντίστοιχη η λειτουργία μας βάσει ενός τόσο "απαγορευτικού" καταστατικού.

Θεωρούμε ότι τα τοπικά παραρτήματα έχουν υποχρέωση να διενεργούν τοπικές γενικές συνελεύσεις,
των οποίων όχι μόνο πρέπει να αναγνωρίζεται καταστατικά η διενέργεια, αλλά και η υλοποίηση των
αποφάσεών  τους.  Οι  Δ.Ε.  οφείλουν,  τόσο  απέναντι  στους  συναδέλφους  τους  όσο  και  απέναντι  στο
σωματείο,  να  προβαίνουν  στις  αναγκαίες  ενέργειες  για  την  προάσπιση  των  εργασιακών  και
επιστημονικών συμφερόντων του κλάδου, σε συνεννόηση και με το Δ.Σ.. Για το λόγο αυτό  πρέπει να
προβλέπεται καταστατικά η δυνατότητα υλοποίησης αποφάσεών τους. Είναι, επίσης, πολύ σημαντική η
δυνατότητα συμμετοχής μέλους των παραρτημάτων στο εργατικό κέντρο της έδρας τους. Παράλληλα,
Γ.Σ.  του Συλλόγου σε κοινό  τόπο συγκέντρωσης πρέπει  να διενεργούνται  τουλάχιστον μια φορά το
χρόνο, ώστε να είναι δυνατός ο καθορισμός των συνολικότερων κατευθύνσεων του Συλλόγου. 

Πιστεύουμε ότι οι παραπάνω προτάσεις πρέπει να τεθούν σε συζήτηση σε τοπικές Γ.Σ.,  ώστε αφού
αποκρυσταλλωθούν  οι  απόψεις,  σε  εύθετο  χρόνο  να  ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες  για  καταστατική
συνέλευση. Μέχρι τη στιγμή εκείνη, ωστόσο, θεωρούμε ότι οι παραπάνω προτάσεις πρέπει να ξεκινήσουν
να εφαρμόζονται, ώστε να δοκιμαστεί και η αξία τους. 

  

Η Δ.Ε. Κρήτης


