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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
24 ΜΑΪΟΥ 2012 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 
Το ΔΣ της ΟΠΑΜ χαιρετίζει την καθολική συμμετοχή των εργαζόμενων στις ΞΑΕ στην 24ωρη 

απεργία της 23ης Μαΐου 2012. 
Χαιρετίζει τη μαζική αγωνιστική και δυναμική παρουσία τους στη συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, 

το πείσμα και την αντοχή τους στην περιφρούριση της απεργίας. 
Χαιρετίζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση που εκδήλωσαν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο 

αεροδρόμιο. 
Ο κλάδος έδειξε για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητά του για την προστασία των 

κατακτήσεων δεκαετιών και την υπογραφή μιας αξιοπρεπούς Συλλογικής Σύμβασης, για μια αξιοπρεπή 
ζωή. 

Το μήνυμα της απεργιακής κινητοποίησης ήταν και καθαρό και δυνατό. Δεν πρόκειται να 
υποκύψουμε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ. 

Η ΟΠΑΜ μαζί με τα σωματεία των ΞΑΕ έδειξε όχι μόνο καλή διάθεση αλλά και ευθύνη. Τώρα 
είναι η σειρά της AOFA. Είναι η ώρα να επανεξετάσουν τη μέχρι τώρα πορεία των διαπραγματεύσεων 
και να αναπροσαρμόσουν την τακτική και το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Η ΟΠΑΜ έχει δώσει 
προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια ικανοποιητική σύμβαση και για τα δύο μέρη. 
Παραπέρα δεν μπορεί να πάει γιατί δεν μπορεί να γίνει συνένοχος σε ένα έγκλημα, της διάλυσης των 
μισθολογικών και εργασιακών κατακτήσεων του κλάδου. Δεν μπορεί να γίνει συνένοχος στη δημιουργία 
ενός κλάδου με συνθήκες εργασίας τριτοκοσμικής χώρας. 

 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 

 
Το πρώτο βήμα έγινε με τη χθεσινή απεργία. Τώρα μένει να ολοκληρωθεί με την ακόμα πιο 

μαζική συμμετοχή στην αυριανή απεργία της 25ης Μαΐου. Τίποτα δε θα είναι ίδιο μετά από αυτήν την 
πρωτόγνωρη ανταπόκριση των εργαζόμενων στο κάλεσμα της ΟΠΑΜ και των σωματείων της. Τίποτα 
δε θα είναι ίδιο γιατί το μήνυμα ήταν πολύ δυνατό. Όλοι οι εργαζόμενοι στις Ξένες Αεροπορικές 
Εταιρείες ξανά στην 24ωρη απεργία της 25ης Μαΐου και συγκέντρωση όλου του Κλάδου στο 
αεροδρόμιο στις αναχωρήσεις Πύλη 2 και ώρα 10:00. 
 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
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