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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
21 ΜΑΪΟΥ 2012 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Οι μάσκες έπεσαν. Η AOFA  έδειξε με τον πλέον καθαρό τρόπο τις απώτερες επιδιώξεις της. Στη 
θέση της σοβαρής και υπεύθυνης διαπραγμάτευσης έβαλαν τον εμπαιγμό και την ανευθυνότητα. Αναιρούν τα 
λεγόμενά τους κοροϊδεύοντας έναν ολόκληρο Κλάδο που με τον κόπο του έχει λειτουργήσει τις αεροπορικές 
εταιρείες. 

Μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν την απεργία δεν έδειξαν ούτε υπευθυνότητα αλλά ούτε και τον 
ανάλογο σεβασμό στο θεσμό της διαμεσολάβησης που υποχρεωτικά προηγείται της εξαγγελθείσας απεργίας. 
Δεν προσήλθαν αλλά ούτε εξουσιοδότησαν το νομικό τους σύμβουλο να τοποθετηθεί στα ερωτήματα του 
διαμεσολαβητή. Είναι φανερό ότι θέλουν να θέσουν τον κλάδο πρό τετελεσμένων. 

Αδυνατούν να αντιληφθούν ότι στη χώρα μας μετά τις εκλογές έχει διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση. 
Εξακολουθούν να λειτουργούν με την κεκτημένη ταχύτητα της προ των εκλογών εποχής όπου οι 
κυβερνητικές πολιτικές των μνημονίων επικροτούσαν την αυθαιρεσία, την παρανομία και την αλαζονεία. 

Η ΟΠΑΜ από την πρώτη στιγμή έχει σε όλους τους τόνους δηλώσει ότι θα διαπραγματευθεί 
υπεύθυνα, δε θα  απεμπολήσει τις κατακτήσεις δεκαετιών και τις προσδοκίες μιας ζωής των 
εργαζομένων, αλλά θα πάρει υπόψη και τη σημερινή συγκυρία. 

Η ΟΠΑΜ έδειξε την καλόπιστη τακτική της. Αντίθετα η AOFA, παρά τις προσπάθειές μας, είχε ένα 
στρατηγικό στόχο. Την εξάντληση του τριμήνου της μετενέργειας. 

Θέλουμε να τους πούμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο: Τίποτε δεν τελειώνει στις 12 Ιούνη. 
Συλλογική Σύμβαση θα υπογραφεί όσο χρόνο και αν χρειασθεί. 

Ας πάρουν θέση όλες αυτές οι εταιρείες, που αποτελούν την πλειοψηφία της AOFA, και οι διευθυντές 
τους εφησυχάζουν τους εργαζομένους τους ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τη σύμβαση και να μειώσουν τους 
μισθούς. Τι απ΄ όλα ισχύει; Για ποιους διαπραγματεύεται η AOFA; Ας τοποθετηθούν επίσημα και να πάψουν 
να κρύβονται πίσω από ωραία λόγια. Διαφορετικά δεν είναι τίποτε άλλο από κουτοπονηριά και προσπάθεια 
αποπροσανατολισμού των εργαζομένων. 

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
 

Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για την ΟΠΑΜ, τα σωματεία και τους εργαζόμενους. 
Η AOFA ξεμπροστιάστηκε. Η Συλλογική Σύμβαση θα υπογραφεί δείχνοντας το δυναμισμό και την 

αποφασιστικότητά μας. 
Η ΟΠΑΜ καλεί τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση του Κλάδου την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 και ώρα 

18:30 στο ξενοδ. Intercontinental για ενημέρωση αλλά και για να διατρανώσουμε την αγωνιστικότητά μας. 
Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 και την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 όλοι οι εργαζόμενοι στις Ξένες 

Αεροπορικές Εταιρείες στις δύο 24ωρες απεργίες και συγκέντρωση όλου του Κλάδου στο 
αεροδρόμιο στις αναχωρήσεις Πύλη 2 και ώρα 10:00. 
 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΠΑΖΑΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 
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