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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι εργαζόμενοι όλων των ΞΑΕ, 
 

Μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας που δημιουργεί η ψήφιση αντεργατικών νόμων, καθώς και η 
ανεξέλεγκτη διασπορά ειδήσεων και φημών που αφορούν σε ένα δύσκολο παρόν και ένα ακόμα πιο 
ζοφερό μέλλον στα εργασιακά, τόσο του δικού μας κλάδου όσο και όλων των εργαζομένων, άρχισαν 
οι διαπραγματεύσεις της ΟΠΑΜ με τους εργοδότες της AOFA . 

 
Διαπραγματεύσεις δύσκολες μετά την απόφαση της AOFA να καταγγείλει τη ΣΣΕ για πρώτη 

φορά μετά από 35 χρόνια και να καταθέσει πρόταση ΣΣΕ που μόνο έλλειψη σεβασμού μπορεί να 
δείχνει για τους εργαζομένους του χώρου, οι οποίοι έχουν προσφέρει τόσα στις εταιρείες τους 
στηρίζοντάς τις όλα αυτά τα χρόνια. 

 
Οι σύλλογοι προσωπικού των ΞΑΕ, σε στενή συνεργασία με την ΟΠΑΜ καταγγέλουν αυτήν 

την επιλογή της εργοδοσίας και θέτουν τα εύλογα ερωτήματα: 
 
-Έχουν αναλογισθεί οι εργοδότες την αντίδραση ενός κλάδου, που έχοντας επενδύσει τα όνειρα μιας 
ζωής πάνω σε αυτή τη ΣΣΕ, βρίσκεται ξαφνικά να χάνει τα πάντα;  Αντιλαμβάνονται ότι εξοργίζουν 
τους εργαζόμενους;  Αντιλαμβάνονται ότι αν τους πάρουν τα πάντα αυτό που τους μένει είναι 
το ΤΙΠΟΤΑ;  Και Πόσο απρόβλεπτος μπορεί να γίνει κάποιος όταν δεν έχει ΤΙΠΟΤΑ να χάσει; 
 
-Πώς περιμένουν αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας από ένα απογοητευμένο και 
απελπισμένο προσωπικό; 
 
-Προτίθενται να θυσιάσουν την εργασιακή ισορροπία και ειρήνη που είναι τόσο απαραίτητες στον 
ευαίσθητο τομέα των αερομεταφορών στο βωμό ιδιοτελών πολιτικών και συμφερόντων κάποιων 
στελεχών; 
 
-Αφού γνωρίζουν καλά ότι ο νέος εργατικός νόμος είναι προαιρετικός !! 
Με ποια λογική και ηθική, όταν ο νόμος σου δίνει το δικαίωμα οπλοφορίας και οπλοχρησίας, αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να σκοτώνεις; 
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-Γιατί θεωρεί η εργοδοσία σαν όριο για την υπογραφή ΣΣΕ το τρίμηνο που ισχύει μετά την 
καταγγελία;  Ποιος εμποδίζει το κλάδο μας να βρίσκεται σε συνεχή διεκδίκηση της ΣΣΕ, με όλες τις 
συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό στις εταιρείες; 
 
 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,  
 

Η ΣΣΕ υπογράφτηκε γιατί η δυναμική των εργαζομένων του κλάδου το διεκδίκησε.  Έτσι και 
σήμερα με τη δυναμική, την αγωνιστικότητα, την ενότητα και την αλληλεγγύη όλου του κλάδου, 
μπορούμε να έχουμε θετική κατάληξη. Τα Σωματεία στηρίζοντας έμπρακτα και με όλες τους τις 
δυνάμεις τις προσπάθειες της ΟΠΑΜ για σύναψη ΣΣΕ και αφουγκραζόμενα τις ανησυχίες και τις 
διαθέσεις των εργαζομένων είναι έτοιμα να κάνουν ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε όλοι 
μια αξιοπρεπή διαβίωση. 

 
 

Το χρωστάμε στους εαυτούς μας και στις οικογένειές μας !! 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ !! 
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 

 
ΓΙΝΕΤΑΙ !!! 

 
 
 
 

Με θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 
 

Τα Διοικητικά Συμβούλια 
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ΣΥΛΛΟΓΟY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (LH, LCAG, LX, EAT, IB, SQ, SU, RB, EK, 

MS, TK, LY, GF) 

 

 
                       
                                          
                                     
                                          
                    

                             


