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ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΚΟΤ ΑΕ! 
Οι εργαζόμενοι στη χημική βιομηχανία ΣΚΟΤ ΑΕ συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από το εργοστάσιο 
στη Μάνδρα, για να ακυρώσουν την εκ περιτροπής εργασία με 3 μεροκάματα το μήνα που έχει επι-
βάλει ο εργοδότης από τον Δεκέμβρη. Ύστερα από μια χρονιά μεγάλης εντατικοποίησης με τριπλασια-
σμό της παραγωγής, η εργοδοσία προσπαθεί ουσιαστικά να εξωθήσει τους εργαζόμενους σε πα-
ραίτηση, μετά από 15 και 20 χρόνια στη δουλειά, πιέζοντας με κάθε τρόπο: απειλές για λουκέτο και 
απολύσεις, ξήλωμα μηχανημάτων συνοδεία αστυνομίας, καθυστερήσεις στην πληρωμή ακόμα κι αυτών 
των πενιχρών αμοιβών. Στην απεύθυνσή τους στην Επιθεώρηση Εργασίας και το Υπ. Εργασίας, οι εργα-
ζόμενοι έλαβαν μόνο «τσάι και συμπάθεια», ενώ η εκ περιτροπής εργασία συνεχίστηκε κανονικά. 

Η προκλητική στάση της εργοδοσίας δεν είναι καινούρια. Το 2012, χρησιμοποιώντας το εργαλείο της 
«ένωσης προσώπων» που εισήγαγαν οι μνημονιακοί νόμοι για να σπάσουν τις κλαδικές ΣΣΕ, επέ-
βαλε μειώσεις μισθών κατά 10% για τους άντρες και κατά 20% για τις γυναίκες, που αποτελούν 
τη συντριπτική πλειοψηφία των εργατριών στην παραγωγή. Το 2013, προσπάθησε να επιβάλει α-
τομικές συμβάσεις με νέες μειώσεις. Τότε οι εργάτριες και οι εργάτες σήκωσαν το κεφάλι και έ-
φτιαξαν σωματείο, για να αντισταθούν στην επίθεση της εργοδοσίας. Μέσα από τις απεργίες και τους 
αγώνες τους, αντιμετωπίζοντας ακόμα και τα ΜΑΤ στην πύλη του εργοστασίου, πέτυχαν το σταμάτημα 
της κατρακύλας των μισθών και την έγκαιρη πληρωμή τους, την υπογραφή ΕΣΣΕ, την ανάκληση εκδι-
κητικών απολύσεων, τη χρήση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, την παροχή έστω βασικών ΜΑΠ. Το κυ-
ριότερο: κέρδισαν να αντιμετωπίζονται με στοιχειώδη σεβασμό. 

Τα προβλήματα των εργαζομένων στη ΣΚΟΤ είναι τα ίδια που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργάτες στις 
βιομηχανίες στην περιοχή, μικρές και μεγαλύτερες. Μειώσεις μισθών, εντατικοποίηση και ωράρια-
λάστιχο, εκ περιτροπής εργασία, ελλιπή έως ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, κανένας σεβα-
σμός στη ζωή και την υγεία των εργαζομένων. Ειδική σημασία έχει αποκτήσει το καθεστώς των ερ-
γολαβιών, ακριβώς γιατί χρησιμοποιείται από όλους τους εργοδότες για γκρέμισμα κατακτήσεων 
και σπάσιμο Συλλογικών Συμβάσεων, μέσω της αντικατάστασης των εργαζομένων με εργολαβι-
κούς-ενοικιαζόμενους. Δηλαδή χωρίς δικαιώματα, χωρίς συνδικαλιστική οργάνωση, έρμαια στην ερ-
γοδοτική τρομοκρατία υπό τη μόνιμη απειλή της ανεργίας, εργαλεία για τα κέρδη τόσο των πραγματι-
κών εργοδοτών όσο και των εργολάβων-δουλεμπόρων. 

Ο μαζικός και αποφασιστικός αγώνας των ίδιων των εργαζομένων είναι ο μόνος που μπορεί να 
απαντήσει την εργοδοτική αυθαιρεσία και να φέρει νίκες. Μια νίκη των εργαζομένων στη ΣΚΟΤ θα 
έχει συνολική σημασία, γι’ αυτό και ο εργοδότης έχει την υποστήριξη του κρατικού μηχανισμού, της α-
ντεργατικής νομοθεσίας, των άλλων εργοδοτών. Για τον ίδιο λόγο, οι εργάτριες και οι εργάτες στη 
ΣΚΟΤ μπορούν και πρέπει να βρουν στο πλευρό τους, τους φυσικούς συμμάχους τους: τους υπό-
λοιπους εργαζόμενους, ειδικά αυτούς που δουλεύουν στην ίδια περιοχή και στον ίδιο κλάδο. Οι εργα-
ζόμενοι στα ΕΛΠΕ πρέπει να συμπαρασταθούμε πρακτικά με τη μαζική συμμετοχή μας στη συ-
γκέντρωση, αναγνωρίζοντας ότι η ενότητα και η αλληλεγγύη χτίζεται στους δρόμους του αγώνα, 
στην κοινή πάλη για πλήρη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, ενάντια στην πολιτική που οδηγεί 
ολοένα και περισσότερο στην εξαθλίωση τους εργαζόμενους και τον λαό. 
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