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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επέκταση Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζομένους στις
Ξένες Αεροπορικές Εταιρείες
Αρ. Πρωτ.: 2181

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2018

Χαιρετίζουμε την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για την επέκταση της
Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εργαζομένων στις ξένες αεροπορικές
εταιρείες (ΞΑΕ) από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου.
Η Υπουργός εξέδωσε απόφαση μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Ανωτάτου
Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε), με την οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική η εφαρμογή της
Κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες
Αεροπορικές Εταιρείες.
Η απόφαση επιβεβαιώνει τη βούληση εργαζομένων και εργοδοτών για να
προβούμε από κοινού σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου για την κήρυξη
της παρούσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής,
καθόσον η κήρυξη αυτή είναι προς όφελος των μελών αμφοτέρων των συμβαλλομένων
μερών.
Ο αγώνας μας για τη συλλογική ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον
Αεροπορικό Τομέα είναι αδιάκοπος, όσο και αν η μάχη σε αυτή τη μνημονιακή εποχή
είναι εν πολλοίς άνιση από την απώλεια κάθε διαπραγματευτικής ισχύος, μέσα στο
ασφυκτικό μνημονιακό πλαίσιο απορρύθμισης και ευελιξίας που μας επεβλήθη.
Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, στην Ξένη Αεροπορική Εταιρεία Ryanair ιδρύθηκε
πολύ πρόσφατα επιχειρησιακό σωματείο και το ΔΣ της ΟΠΑΜ βρίσκεται ήδη σε
επικοινωνία με τους εκπροσώπους του, αλλά και με μεμονωμένους εργαζόμενους στην
εταιρεία.
Ευελπιστούμε ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης που πέτυχε
να υπογράψει η ΟΠΑΜ με όλες τις υπόλοιπες ΞΑΕ θα εφαρμοστεί άμεσα τόσο στο
προσωπικό της Ryanair όσο και στο προσωπικό άλλων ΞΑΕ που δεν εκπροσωπούνταν
μέχρι σήμερα στις διαπραγματεύσεις, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους όρους
εργασίας που ορισμένοι εργοδότες επέβαλαν μέχρι σήμερα στους εργαζόμενους.
Η παρουσία συλλογικής ρύθμισης στον αεροπορικό τομέα δημιουργεί ένα νέο
τοπίο στις εργασιακές σχέσεις, αποκαθιστά σε σημαντικό ποσοστό την αγοραστική
δύναμη όλων των εργαζομένων, θέτει όρους ισότητας και βάζει φραγμό στην
εξατομίκευση των όρων αμοιβής και εργασίας και στην απορρύθμιση και χειραγώγηση
των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο, καθώς και περιορίζει τον αθέμιτο ανταγωνισμό
μεταξύ των επιχειρήσεων.
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