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Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016       
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Για συνεχιζόμενες απολύσεις συναδέλφων από την Skyserv 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Όπως σας γνωστοποιήσαμε και με παλιότερη ανακοίνωση, εδώ και δύο μήνες 
περίπου η εταιρεία  «SWISSPORT AVIAREPS HELLAS S.A.» εξαγόρασε την εταιρεία 
«SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» 
πρώην OLYMPIC HANDLING του ομίλου MIG του κου Βγενόπουλου. 

Η νέα διοίκηση της εταιρείας από τη πρώτη στιγμή έδειξε τα «δόντια» της στους 
εργαζομένους της, απολύοντας από τις πρώτες μέρες αρκετούς σε όλη την Ελλάδα 
όπου έχει παρουσία η SKYSERV.   

Σαν να μην έφτανε αυτό, η διοίκηση της SKYSERV εκμεταλλευόμενη την 
κατάρρευση των εργασιακών δικαιωμάτων, τις δυνατότητες που της δίνουν οι 
μνημονιακοί νόμοι και γενικότερα η κατάσταση στην αγορά εργασίας, προχωράει 
σταδιακά σε μεγάλες μειώσεις στο προσωπικό. 

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους χώρους εργασίας όπως είναι φυσικό 
έχει τρομοκρατήσει τους συναδέλφους, οι οποίοι δε γνωρίζουν τι θα τους ξημερώσει. 
Όποια και να είναι η κατάσταση που θα βρεθούν οι ίδιοι, το σίγουρο είναι ότι η ζωή η 
δικής τους και της οικογένειάς τους ανατρέπεται βίαια, με επώδυνα αποτελέσματα για 
το μέλλον τους. 
 

Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις ενέργειες της διοίκησης της 
SKYSERV. 
 

 Την καλούμε να πάρει τώρα πίσω όλες τις απολύσεις.  

 Να σταματήσει τώρα κάθε ενέργεια για νέες απολύσεις.  

 Να σταματήσει τώρα τις μειώσεις μισθών. 
 

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι η ΟΠΑΜ θα σταθεί με κάθε τρόπο στο πλευρό των 
συναδέλφων. 
 

Καλούμε τους συναδέλφους στη SKYSERV να αντιταχθούν στις τακτικές της 
διοίκησης.  

Για την ΟΠΑΜ 
Η Διοίκηση 

 
 
 

 
 


