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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΟΠΑΜ και της AOFA για τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας για το 2012, διεξάγονται μέσα σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον που διαμορφώνουν οι 
αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης. 

Οι εργοδότες, εκμεταλλευόμενοι τους νόμους που περιορίζουν ή και καταργούν τις Συλλογικές 
συμβάσεις, ακολουθούν  σκληρή τακτική προκειμένου να καταργήσουν βασικές ρυθμίσεις από τη ΣΣΕ 
των ΞΑΕ. 

Στις δύο μέχρι τώρα συναντήσεις που έγιναν, ακολουθούν μια παρελκυστική τακτική, που σκοπό 
έχει να «ροκανίζει» το χρόνο μέχρι τις 15 Ιούνη, όπου και λήγει η ισχύς της Συλλογικής μας σύμβασης. 

Εμφανίζονται ότι διαπραγματεύονται για τη νέα ΣΣΕ ενώ στην ουσία, «παπαγαλίζουν» τις 
ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος και καταργούν ό,τι κεκτημένο έχουμε σήμερα. 

Προβάλλουν οικονομικά προβλήματα των εταιρειών, κάτι που είναι μόνιμη τακτική στις 
διαπραγματεύσεις, χωρίς να αναλύουν τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρημάτων τους, ούτε πώς 
γίνονται ανταγωνιστικότεροι μέσα από τη συρρίκνωση των εισοδημάτων μας όταν το κόστος εργασίας 
στον συγκεκριμένο κλάδο είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα έσοδα των εταιρειών. Στην πράξη 
επιβεβαιώνουν την επιθυμία τους να υπηρετήσουν ένα ιδεολόγημα που αποσκοπεί στην πλήρη 
κυριαρχία του «νόμου του εργοδότη». 

Η ΟΠΑΜ έχοντας επίγνωση της ευθύνης που έχει απέναντι στους εργαζόμενους των ΞΑΕ που 
έχουν οικοδομήσει τα όνειρά τους και το μέλλον τους πάνω σε αυτήν τη σύμβαση, έχει απορρίψει την 
τακτική της AOFA. Δεν δέχεται να παίζει το “κρυφτούλι” με κάποιους που οχυρωμένοι πίσω από τους 
αντεργατικούς νόμους, γελούν αυτάρεσκα να βλέπουν τους εργαζόμενους να υποφέρουν. Η ΟΠΑΜ 
απευθύνεται στους εργαζόμενους και ζητάει τη στήριξη των προσπαθειών της και την ενεργοποίηση 
όλου του Κλάδου. 
 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
 

Σαν πρώτο βήμα στο πρόγραμμα που διαμορφώνει η ΟΠΑΜ για την αντιμετώπιση της 
αδιαλλαξίας αλλά και της κωλυσιεργίας της AOFA είναι η ανοικτή συγκέντρωση όλου του κλάδου την 
Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental Athens, 
Λεωφ. Συγρού 89-93, Ν. Κόσμος, 11745 Αθήνα. 
 

Αυτή η συγκέντρωση είναι η πρώτη απάντηση του Κλάδου 
Δεν πρέπει να λείψει κανείς 

Η μαζική συμμετοχή θα κρίνει και την πορεία της διαπραγμάτευσης 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για τη Διοίκηση 
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