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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η κρίση του κορονοϊού είναι περισσότερο από
υγειονομική. Ήδη έχουν κλείσει οι χώροι εργασίας μας, και κάποιοι από εμάς δουλεύουμε με όρους
τηλε-εργασίας ενώ οι περισσότεροι είμαστε σε υποχρεωτική αργία.
Η κυβέρνηση της ΝΔ ενώ απεργάζεται διάφορα σχέδια στήριξης επιχειρήσεων και κεφαλαίου, αγνοεί
επιδεικτικά τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε κίνδυνο οι μισθοί
και τα ένσημά μας, ενώ δεν γνωρίζουμε και με ποιους όρους θα επιστρέψουμε στην εργασία μας μετά το
πέρας της επιδημίας.
Ήδη η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης (ΦΕΚ Α ́55/11.3.2020), που δε διασφαλίζει την
αποτροπή βλαπτικών μεταβολών στις συνθήκες εργασίας μας, ούτε τα ένσημα και τα μεροκάματα, που
υποχρεώνει τους εργαζόμενους με παιδιά να θυσιάσουν μέρος της κανονικής τους άδειας για να πάρουν
την “ειδικού σκοπού”, που καταργεί και την δήλωση ωραρίου και υπερωριών στο ΕΡΓΑΝΗ, φανερώνει
την πρόθεσή της και αυτή την κρίση να την επωμιστούν οι εργαζόμενοι.
Αυτό που προέχει όμως σε αυτή την συγκυρία είναι ο περιορισμός της επιδημίας, η προστασία της
υγείας και της ζωής όλων μας και κυρίως των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των λειτουργών
της δημόσιας υγείας που έχουν “μπει στη μάχη τοξότες”.
Για τους λόγους αυτούς το Δ.Σ του ΣΕΦΚ αποφάσισε να ματαιώσει την αυριανή Γ.Σ του
Σωματείου.
Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα ανακοινώσουμε την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της
Γ.Σ του ΣΕΦΚ μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Αύριο Κυριακή 15/3 στις 6μμ στα γραφεία μας θα γίνει έκτακτο ανοιχτό ΔΣ με θέματα
● την απεργία στις 19 Μαρτίου (που ήταν και το βασικό θέμα της συνέλευσης)
● Την κατάσταση που διαμορφώνεται στον κλάδο μας λόγω της επιδημίας και πώς θα την
αντιμετωπίσουμε συλλογικά και με αποφασιστικότητα.
Σας καλούμε να έλθετε ή να επικοινωνήσετε με το Σωματείο (σε σταθερό ή κινητό) κατά την διάρκεια του
έκτακτου Δ.Σ, αύριο Κυριακή 15 Μάρτη και τις ώρες 6-8μμ και να συμμετάσχετε, έστω και με αυτόν τον
τρόπο, καταθέτοντας την εμπειρία σας, τις ερωτήσεις σας και τις απόψεις σας.
Το ΔΣ του ΣΕΦΚ

