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Λίγες μέρες πριν τις γιορτές και αμέσως μετά το πιο απαιτητικό μέχρι σήμερα shutdown στις
ΒΕΕ, οι εργολαβικοί συνάδελφοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Με το δήθεν «αντικειμενικό» επι-
χείρημα για «πλεονάζον προσωπικό» μετά τις πρόσφατες προσλήψεις (τις οποίες επίσης θεωρού-
σε αδιανόητες και υπερβολικές μερικά χρόνια πριν),  η εργοδοσία απειλεί δεκάδες συναδέλ-
φους σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα με απολύσεις και μειώσεις μισθών. Με αυτή την επίθεση
υπενθυμίζει ότι  κανένα επίπεδο κερδών-ρεκόρ δεν «επαρκεί», αλλά ότι –σε μόνιμη βάση και
ανεξάρτητα από οικονομικά αποτελέσματα– οι εργαζόμενοι στοχοποιούνται και αντιμετωπί-
ζονται σαν αναλώσιμοι, βάρος που πρέπει να πετιέται.

Τι κι αν υπάρχουν βάρδιες και ολόκληρα τμήματα που για μήνες δουλεύουν εξαντλητικά 12ωρα;
Τι κι αν το πρόσφατο shutdown ανέδειξε τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού που προκάλεσε πολλά
προβλήματα και οδήγησε σε εξουθενωτικούς ρυθμούς; Τι κι αν αποδείχτηκε ξανά πως το μόνιμο
προσωπικό που γνωρίζει τις εγκαταστάσεις δεν μπορεί να υποκατασταθεί από επί τόπου εργολα-
βίες, ό,τι κι αν υποστηρίζει ο κάθε εργολάβος για να πάρει τη δουλειά; Οι εργολαβικοί συνάδελ-
φοι που δουλεύουν για χρόνια πλάι-πλάι με τους «μόνιμους», σε κοινά συνεργεία, στις ίδιες δου-
λειές, στους ίδιους χώρους, με τους ίδιους κινδύνους, αυτοί για τους οποίους τα ΕΛΠΕ θεωρούν
πως δεν έχουν την παραμικρή υποχρέωση καθώς δεν τους αναγνωρίζουν ως δικό τους προσωπικό,
τώρα αθροίζονται ως μέρος του μόνιμου προσωπικού και χαρακτηρίζονται «πλεόνασμα».

Η πραγματικότητα είναι ότι η εργολαβοποίηση ως κατεύθυνση δεν αμφισβητείται στο παρα-
μικρό. Προωθείται παράλληλα με την εντατικοποίηση, με ολοένα περισσότερες δραστηριότη-
τες των τμημάτων συντήρησης (και όχι μόνο) να παραχωρούνται σε εργολάβους και ολοένα πε-
ρισσότεροι εργαζόμενοι να δουλεύουν κάτω από χειρότερους όρους. Διαιρεμένοι σε ακόμα πε-
ρισσότερες διαφορετικές ταχύτητες.

Αν λοιπόν η εργοδοσία προωθεί την εργολαβοποίηση κύρια για να επιβάλει το διαχωρισμό,
τη διάρρηξη της ενότητας των εργαζόμενων (μαζί με άλλα οφέλη και παρά τα προβλήματα που
προκαλεί, γιατί στην τελική «τα βγάζει τα λεφτά της»), η δική μας απάντηση πρέπει να είναι ο
κοινός αγώνας. Όσο κι αν αποκρύβεται,  «μόνιμοι» και «εργολαβικοί» αποτελούν ουσιαστικά
το ίδιο σύνολο, που όμως διασπάται τεχνητά. Το χτύπημα οποιουδήποτε κομματιού των εργα-
ζόμενων πρέπει να απαντηθεί από κοινού. Η εταιρία επιλέγει τη συγκυρία πιθανά για να εκ-
βιάσει στις  διαπραγματεύσεις για υπογραφή ΕΣΣΕ,  αυτός όμως ο  εκβιασμός,  είτε τίθεται
ανοιχτά είτε όχι, δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός. Η Συλλογική Σύμβαση, άλλωστε, όσο «καλή» κι
αν μοιάζει,  αποδομείται όταν αφορά ένα ολοένα μικρότερο κομμάτι,  που όχι  μόνο δεν είναι
«προνομιούχο» αλλά γίνεται πιο ευάλωτο.

Να υπερασπιστούμε τη δουλειά των «εργολαβικών» συναδέλφων, γιατί  έτσι υπερασπιζόμαστε
τη δουλειά των «μόνιμων». Να διεκδικήσουμε ίδιους όρους, γιατί έτσι υπερασπιζόμαστε τους
όρους δουλειάς όλων. Να παλέψουμε για την  απ’ ευθείας πρόσληψη από τον πραγματικό
τους εργοδότη, τα ΕΛΠΕ, που αποδεικνύονται τέτοιος με έναν ακόμα τρόπο όταν αποφασίζουν
πόσοι θα μείνουν στη δουλειά και πώς. Να στηρίξουμε τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων σε
εργολάβους, βάζοντας στην άκρη μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

 Καμία απόλυση – καμία μείωση μισθών συναδέλφων σε εργολάβους!
 Άμεση πρόσληψη όλων των εργολαβικών συναδέλφων!
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