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υναδέλφιζζες, υνάδελφοι, 
 

 ήκεξα, 12.3.2012, ε Έλσζε Ξέλσλ Αεξνπνξηθώλ Εηαηξεηώλ (ΕΞΑΕ) πξνέβε ζηελ 
θαηαγγειία ηεο Κιαδηθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Εξγαζίαο ησλ εξγαδόκελσλ ζηηο Ξέλεο Αεξνπνξηθέο 
Εηαηξείεο, θαιώληαο καο ζε δηαπξαγκαηεύζεηο γηα θαηάξηηζε λέαο Ε. Σελ θαηαγγειία ζπλνδεύεη θαη 
θείκελν πξόηαζεο ηεο ΕΞΑΕ γηα θαηάξηηζε λέαο Ε, ε νπνία θαηαξγεί όιεο ηηο κέρξη ζήκεξα παξνρέο 
ηεο Κιαδηθήο Ε. 

ύκθσλα κε ηα λέα λνκνζεηηθά δεδνκέλα, όπσο δηακνξθώζεθαλ κε ηελ ππ’ αξ. 6 Πξάμε 
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 28.2.2012, κεηά ηελ θαηαγγειία, ε πιινγηθή ύκβαζε Εξγαζίαο ηζρύεη γηα 
ηξεηο (3) κήλεο, δειαδή κέρξη ηελ 13.6.2012.  

Μέσπι ηην ημεπομηνία αςηή, όλοι οι όποι ηηρ Κλαδικήρ ΣΣΕ, όπωρ έσοςν κωδικοποιηθεί μεηά ηην 
ςπογπαθή ηηρ από 21.5.2010 ΣΣΕ, εξακολοςθούν να ιζσύοςν, σωπίρ να ςπάπσει καμία απολύηωρ 
δςναηόηηηα μονομεπούρ ηποποποίηζήρ ηοςρ.  

Η Οκνζπνλδία καο, όπσο έθαλε θαη όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, ζα πξνζέιζεη ζην ηξαπέδη ησλ 
δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ζθνπό ηελ ππνγξαθή Ε, πνπ ζα ζέβεηαη θαη ζα θαηνρπξώλεη ηα θεθηεκέλα.  

Είλαη, όκσο, πεξηηηό λα αλαθέξνπκε, όηη ε πξόηαζε ησλ εξγνδνηώλ, όπσο δηαηππώλεηαη ζην 
θείκελν πνπ ζπλνδεύεη ηελ θαηαγγειία ηεο Κιαδηθήο Ε, είλαη απνξξηπηέα θαη δελ απνηειεί ζε θακία 
πεξίπησζε βάζε δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ θαηάξηηζε λέαο πιινγηθήο ύκβαζεο Εξγαζίαο. 

Μεηά ηε ζεκεξηλή εμέιημε, ηελ Πέκπηε 15.3.2012, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηεο 
Οκνζπνλδίαο ζύζθεςε κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ ηνπ θιάδνπ, όπνπ ζα 
θαζνξηζηεί θαη ν ρξόλνο δηεμαγσγήο αλνηθηήο ζπγθέληξσζεο όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ 
ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο εμειίμεηο, αιιά θαη γηα λα απνθαζηζηνύλ νη πεξαηηέξσ ελέξγεηέο καο θαη ε δξάζε 
καο.  
   
υνάδελφοι, υναδέλφιζζες, 
 

Η θξηζηκόηεηα ηεο πεξηόδνπ απαηηεί ελόηεηα θαη απνθαζηζηηθόηεηα, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα 
δηεθδηθήζνπκε θαη λα επηβάινπκε ην απηνλόεην: ηελ ππνγξαθή πιινγηθήο ύκβαζεο Εξγαζίαο. 

 
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Γηα ηε Δηνίθεζε 
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