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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013, συναντήθηκαν εκπρόσωποι του ΔΣ της 

«Ομοσπονδίας Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών» (ΟΠΑΜ) με εκπροσώπους 
του Σωματείου Εργαζομένων στο ΙΚΕΑ στο γραφείο του Αεροδρομίου. 

Την ΟΠΑΜ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Χρήστος Καραγιάννης και ο Γ. 
Γραμματέας Παναγιώτης Σαμαράς, ενώ το σωματείο ΙΚΕΑ εκπροσώπησαν ο 
Πρόεδρος Ραφαήλ Γύλαρης και η Γ. Γραμματέας Μαρία Κονδύλη. 

Η συνάντηση ήταν μία συνάντηση γνωριμίας, στην οποία όμως συζητήθηκαν 
θέματα που προβληματίζουν και τους δύο συνδικαλιστικούς φορείς. 

Η προσπάθεια να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς όροι εργασίας για όλο το 
προσωπικό, η επίδραση της κρίσης στα εργασιακά, το ξεχείλωμα του εργασιακού 
ιστού με την κατάργηση πολλών συμβάσεων εργασίας, οι προσπάθειες 
καπελώματος του συνδικαλιστικού κινήματος από κομματικά όργανα κλπ. 

Οι εκπρόσωποι του ΙΚΕΑ ενημέρωσαν την ΟΠΑΜ σχετικά με το σωματείο 
τους, τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις στις οποίες ανήκουν και τη σημερινή 
κατάσταση των εργασιακών θεμάτων τους. 

Η ΟΠΑΜ ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε 
θέματα του σωματείου, αλλά αν η επίσημη διοίκηση του Σωματείου ΙΚΕΑ ζητήσει τη 
βοήθειά της σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι στη διάθεσή τους . 

Όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα κλίμα επικοινωνίας και 
συνεργασίας μεταξύ των θεσμοθετημένων φορέων που πραγματικά εκπροσωπούν 
τους εργαζόμενους ώστε να εκμεταλλευθούμε τυχόν συνέργειες, με μόνο στόχο την 
επίτευξη ενός αξιοπρεπούς εργασιακού επιπέδου και διατήρηση των θέσεων 
εργασίας. 

Οι δύο Πρόεδροι δεσμεύθηκαν να οργανώσουν μία πιο ευρεία συνάντηση των 
δύο ΔΣ, ενδεχομένως και με παρουσία και άλλων Σωματείων του Αεροδρομίου. 
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