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ΣΑΑΕΕ: Έκπληξη για την ανακοίνωση απεργιών από την ΟΣΥΠΑ

Έκκληση ΣΑΑΕ προς ΟΣΥΠΑ να αναθεωρήσει την απόφασή της για απεργιακές
κινητοποιήσεις
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Έκπληκτος ο ΣΑΑΕ µε την ανακοίνωση της ΟΣΥΠΑ για
κινητοποιήσεις τον Αύγουστο, η οποία έρχεται σε
αντίθεση µε προηγούµενη έκκληση της στους
ιδιοκτήτες ταξί να αναστείλουν τη δική τους απεργία.
Ο Σύνδεσµος Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών (ΣΑΑΕ) εκφράζει την έκπληξή
του σχετικά µε ανακοίνωση της ΟΣΥΠΑ για απεργίες τον Αύγουστο, όταν η ίδια έκανε
έκκληση στους ιδιοκτήτες ταξί να αναθεωρήσουν για τη δική του απεργία. Σε ανακοίνωσή
του ο σύνδεσµος τονίζει:
"Με έκπληξη διαβάσαµε το δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΟΣΥΠΑ, σχετικό µε τις
κινητοποιήσεις που προγραµµατίζουν εντός Αυγούστου, γιατί έρχεται σε αντίθεση µε το
δελτίο τύπου που οι ίδιοι εξέδωσαν στις 21/07/2011, για τις κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών
ταξί και µε το οποίο 'κάνουν έκκληση στους συνδικαλιστικούς τους φορείς και στο καθένα
ξεχωριστά, για την αποφυγή αποκλεισµού των αεροδροµίων µας, που όχι µόνο δηµιουργεί
τεράστια προβλήµατα στον τουρισµό, σε µια περίοδο µάλιστα που αποτελεί τη µοναδική
ελπίδα για την άγρια δοκιµαζόµενη ελληνική οικονοµία κ.λπ., κ.λπ.'.
Ο Σύνδεσµος Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών, αν και κατανοεί το αδιέξοδο στο
οποίο έχουν περιέλθει οι εργαζόµενοι της ΟΣΥΠΑ, περιµένοντας να πληρωθούν τα
δεδουλευµένα εδώ και 4 µήνες, τους κάνει έκκληση να αναθεωρήσουν την απόφασή τους
και να αποφύγουν τον κλείσιµο των αεροδροµίων της χώρας µας, το οποίο θα προκαλέσει
τεράστιες ζηµιές τόσο στην οικονοµία όσο και στην εικόνα της πατρίδας µας, η οποία έχει
πληγεί σοβαρά, ειδικά το τελευταίο διάστηµα.
Πρέπει όλοι µας να καταλάβουµε ότι πέρα από τα ευχολόγια για το καλό της πατρίδας µας,
αυτό που καθορίζει την κοινή πορεία µας σαν έθνος, είναι οι πράξεις µας".
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