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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της ΣΣΕ βρίσκονται στο τέλος του δεύτερου μήνα από
την καταγγελία της AOFA.
Όπως είχαμε ενημερώσει με την προηγούμενη ανακοίνωσή μας, οι διαπραγματεύσεις γίνονται
μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί από τις αντιλαϊκές πολιτικές των
μνημονίων.
Η ΟΠΑΜ από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι θα πορευτεί με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους
εργαζόμενους και θα προστατεύσει τις κατακτήσεις δεκαετιών που αποτελούν υπόθεση ζωής για το
σύνολο του κλάδου.
Είχαμε από την αρχή επισημάνει την παρελκυστική τακτική της AOFA και είχαμε
προειδοποιήσει ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την δημιουργία τετελεσμένων που οδηγούσε η
τακτική των εργοδοτών.
Η ΟΠΑΜ μετά από την συγκέντρωση της 6ης Απριλίου και επιβεβαιώνοντας το αγωνιστικό
πνεύμα των συναδέλφων, έκανε καθαρό στην εργοδοσία ότι δεν πρόκειται να δεχθεί την αλλαγή του
βασικού πυρήνα της ΣΣΕ.
Από τότε η ΟΠΑΜ κινήθηκε με πνεύμα καλοπιστίας στις διαπραγματεύσεις με σκοπό την
υπογραφή ΣΣΕ που θα κατοχυρώνει τις κατακτήσεις των εργαζόμενων και θα ανταποκρίνεται στις
σημερινές ανάγκες λειτουργίας των εταιρειών.
Παρά τις προσπάθειές μας, η AOFA έκανε τα πάντα για να επιβεβαιώσει τους αρχικούς μας
φόβους, ότι δηλαδή αποσκοπεί στην εξάντληση του τριμήνου της μετενέργειας και στη δημιουργία
τετελεσμένων για τον Κλάδο. Εμφανίζεται τη μια στιγμή να διαπραγματεύεται και την άλλη να αναιρεί
τις τοποθετήσεις της. Τη μια στιγμή ζητά την απάντηση της ΟΠΑΜ στις προτάσεις της και την άλλη
στιγμή αρνείται να απαντήσει στις προτάσεις της ΟΠΑΜ. Από τη μια μεριά υποβάλλει προτάσεις που
αναιρούν το σύνολο της ΣΣΕ και από την άλλη διευθυντές των μεγαλύτερων εταιρειών καθησυχάζουν
τους εργαζόμενους ότι δεν είναι στις προθέσεις της AOFA η κατάργηση της σύμβασης ούτε η μείωση
των αποδοχών. Τι συμβαίνει τελικά; Τι παιχνίδι παίζεται; Για λογαριασμό ποιών εταιρειών τελικά
διαπραγματεύεται η AOFA;
Οι διαβεβαιώσεις κάποιων διευθυντών ότι δε θα μειωθούν οι μισθοί των δικών τους
υφισταμένων, συνιστούν ευθεία επίθεση στο θεσμό του συνδικαλισμού. Επιδιώκουν να αμβλύνουν
τις εντυπώσεις σχετικά με τις εξελίξεις της Συλλογικής μας Σύμβασης.
Δεν ξεχνάμε όμως ότι, το εργασιακό πλαίσιο που διαμόρφωσαν οι διαπραγματεύσεις και οι
υπογραφές των προηγούμενων συμβάσεων, δεν ήρθε σα δώρο από τους προκάτοχους διευθυντές
τους, αλλά κερδήθηκε με αγώνες, χωρίς να διαταραχτούν μάλιστα οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και
εργοδοτών.
Τώρα είναι που η μία πλευρά τορπιλίζει τις σχέσεις αυτές, εκμεταλλευόμενη για πρώτη φορά
ευκαιριακές πολιτικές συνθήκες.
Ο στόχος τους είναι να αποδυναμωθεί το εργατικό μέτωπο και μετά από κάποιους μήνες η
κάθε εταιρεία να μπορεί να τσεκουρώσει τους μισθούς του προσωπικού που δε θα προστατεύεται
από καμία συλλογική σύμβαση.

Η μέχρι τώρα στάση των εκπροσώπων της δείχνει ότι η AOFA δεν έχει σκοπό να
διαπραγματευτεί ουσιαστικά.
Θα θέλαμε να της υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η καλή μας πρόθεση δε σημαίνει
αδυναμία. Αν δε λαμβάνει υπόψη της το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζόμενων, καλό θα ήταν να το
κάνει. Η ΟΠΑΜ επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά ότι δεν πρόκειται να παραδώσει τα κεκτημένα του
Κλάδου βορά στις ορέξεις των εργοδοτών.
Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε στην AOFA ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται πλέον σε ένα
καινούργιο πολιτικό περιβάλλον που διαμόρφωσε η λαϊκή ετυμηγορία της 6 ης Μαίου. Οι εργαζόμενοι
και ο Ελληνικός λαός απέρριψε στη συντριπτική του πλειοψηφία τις πολιτικές εκείνες που
λεηλατούν την ζωή τους. Αυτή η νέα κατάσταση θα γίνει δύναμη στα χέρια των εργαζομένων και
στους χώρους δουλειάς και θα ανατρέψει όποιες προσπάθειες των εργοδοτών για κατάργηση των
Συλλογικών Συμβάσεων και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος τριτοκοσμικής χώρας. Αυτό δεν
πρέπει να το αγνοήσουν.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η ΟΠΑΜ είναι υποχρεωμένη να εκφράσει την αγωνιστική στάση των εργαζόμενων όπως αυτή
καταγράφηκε τόσο στη συγκέντρωση του Κλάδου όσο και μέσα από τις κοινές ανακοινώσεις των
σωματείων.
Είμαστε υποχρεωμένοι να μετέλθουμε όλους τους διαθέσιμους τρόπους για να εξασφαλίσουμε
την υπογραφή ικανοποιητικής ΣΣΕ, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τη γενικότερη κατάσταση στα
εργασιακά.
Η ΟΠΑΜ έχει μπει σε ουσιαστική συζήτηση με την AOFA, και περιμένουμε μία νέα πρόταση
προς επεξεργασία. Αν δούμε ότι, σε αντίθεση με όσα λένε οι ίδιοι διευθυντές, η επίθεση στα
κεκτημένα του κλάδου εκφεύγει από τα όρια του λογικού, θα προχωρήσουμε άμεσα σε
κινητοποιήσεις.
Γι αυτό σας θέτουμε όλους σε επαγρύπνηση ώστε, αν χρειαστεί, στην αρχή της επόμενης
εβδομάδας να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε τις σχετικές ενέργειες.
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