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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι σήμερα υπεγράφη η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας μεταξύ της Ομοσπονδίας μας και της AOFA που καλύπτει τον Κλάδο των Ξένων Αεροπορικών 
Εταιρειών από σήμερα μέχρι το τέλος του έτους 2014. 

Οι σκληρές προσπάθειες και διαπραγματεύσεις της ομάδας διαπραγμάτευσης - που εξάντλησαν 
ακριβώς όλο το 3μηνο της μετενέργειας (12 Μαρτίου-12 Ιουνίου '12) - ανταμείφθηκαν με μία λογική, δίκαιη 
και αξιοπρεπή Συλλογική Σύμβαση, έτσι όπως δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο χώρο. 

Κατά γενική εκτίμηση, η διαπραγματευτική ομάδα εργάστηκε σκληρά, υπεύθυνα, μεθοδικά και 
πέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί από τον Κλάδο. 

Δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που συντρέχουν σε όλη την Ευρώπη και 
ιδιαίτερα στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι η σύμβαση που συμφωνήσαμε με τους εργοδότες εξασφαλίζει 
ικανοποιητικό επίπεδο αποδοχών και συνθηκών εργασίας για τον εργαζόμενο των ΞΑΕ, έτσι ώστε να 
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που δημιουργεί η τεράστια ύφεση και η οικονομο-πολιτική 
ανασφάλεια που έχει επηρεάσει όλους μας. 

Η Ομοσπονδία και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία εργάστηκαν και διαπραγματεύτηκαν με σύγχρονη 
οπτική, λογική και υπευθυνότητα θέτοντας παράλληλα τις "κόκκινες γραμμές" της αξιοπρέπειας των 
εργασιακών συνθηκών που ο ίδιος ο Κλάδος όρισε, και πετύχαμε ένα "αίσιο τέλος" σε όλη αυτή την 
περιπέτεια, άγνωστη για όλους μας τα τελευταία 20 χρόνια!! 

Η τεκμηρίωση των επιχειρημάτων μας, η στρατηγική και οι επιμέρους τακτικές στηρίχθηκαν κατά 
κύριο λόγο στη συσπείρωση του κλάδου. Οι μαζικές συγκεντρώσεις μας, και φυσικά οι δύο απεργίες με την 
απόλυτη επιτυχία (συμμετοχή 100%), έδειξαν ότι ήμασταν έτοιμοι για κορύφωση των κινητοποιήσεων εν 
μέσω καλοκαιριού και διαμόρφωσαν νέες ισορροπίες στη διαπραγμάτευση. 

Οι εκπρόσωποι της AOFA τελικά αντιμετώπισαν τα επιμέρους θέματα ορθολογιστικά, με ευαισθησία 
και σοβαρότητα. 

Επίσης σημαντική ήταν η έμπρακτη στήριξη των συναδέλφων υπαλλήλων άλλων εταιρειών στο 
Αεροδρόμιο που αναδεικνύει το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ μας. Σε περιόδους έντασης 
δοκιμάζονται και οι διαπροσωπικές μας σχέσεις. Ήταν λογικό η περιρρέουσα ατμόσφαιρα να επηρεάσει σε 
κάποιο βαθμό και τις σχέσεις μεταξύ προσωπικού και διευθυντών. 

Από σήμερα όμως, καλούμε όλο τον Κλάδο των ΞΑΕ, από τον πιο νέο υπάλληλο μέχρι τον 
διευθυντή της μεγαλύτερης Αεροπορικής Εταιρείας, να κρατήσουν μόνο ότι ο Κλάδος είναι συσπειρωμένος 
και αγωνιστικός, απέναντι στις προκλήσεις που έρχονται στο άμεσο μέλλον.   

Ας βάλουμε όλοι με αίσθημα ευθύνης πλάτη για να «τρέξουμε το μαγαζί» όπως περιμένει όλος ο 
Ελληνικός λαός, μιας και ο τουρισμός είναι το αποκούμπι της οικονομίας μας, έτσι όπως τα έκαναν οι 
πολυχρονεμένοι ηγέτες μας, που έχουν και τα μούτρα να ξαναζητάνε την ψήφο μας για να μας σώσουνε. 
 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
Σας καλούμε όλους σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της νέας 

Σύμβασης και να περιφρουρήσουμε όλοι μαζί τη συσπείρωση του Κλάδου μέσα από τα πρωτοβάθμια 
σωματεία και την Ομοσπονδία μας. 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 
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