
                                                                  
    

 

 Αθήνα, 3 Απριλίου 2020 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

κ. Γιάννη Βρούτση 

Θέμα: «Απολύσεις στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος» 

 

   Εργασιακό χάος θα αφήσει όπως φαίνεται πίσω της η πανδημία του 

κορονοιού, με πρώτο θύμα την αεροδρομιακή κοινότητα, η οποία μετράει 

ήδη τις πρώτες εκατοντάδες απολύσεις, ενώ συγκαταλέγεται στους κλάδους 

που έσπευσαν να εφαρμόσουν τη δυνατότητα της εκ περιτροπής εργασίας 

για διάστημα έξι μηνών. 

  Στο Αεροδρόμιο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ήδη ξεκίνησαν οι απολύσεις 

εκατοντάδων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στον τομέα της επίγειας 

εξυπηρέτησης (handling) του αεροδρομίου της Αθήνας, από τις εταιρείες 

επίγειας εξυπηρέτησης «Swissport» και «Skyserv», οι οποίες με μαζική 

αποστολή sms ενημέρωσαν τους εργαζόμενους ότι κάποιοι από αυτούς  

απολύονται και όσοι παραμένουν θα δουλεύουν εκ περιτροπής. Την ίδια 

τακτική ακολουθησε και η εταιρεία «Goldair Handling». 

   Συγκεκριμένα, οι  απολύσεις αφορούν  σε περίπου 300 εργαζόμενους οι 

οποίοι δουλεύουν με  συμβάσεις των οποίων η  ανανέωση γίνεται  
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αυτόματα ακόμα και  για διάστημα δέκα ετών, χωρίς βέβαια ποτέ να 

γνωρίζουν με ακρίβεια, τη λήξη τους.   Οι εταιρείες «Swissport» «Skyserv» 

του ίδιου ομίλου, εκτός των απολύσεων των εργαζομένων που εργάζονται 

με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εντάσσει σε εκ περιτροπής απασχόληση  

και τους μισούς υπαλλήλους  που εργάζονται με συμβάσεις αορίστου 

χρόνου.  

  Ανάμεσά στους απολυμένους βρίσκονται και άνθρωποι, οι οποίοι 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεδομένου ότι έχουν συνεχείς και 

αδιάλειπτες ανανεώσεις των συμβάσεών τους για πάνω από μία δεκαετία 

   Είναι προφανές ότι οι επιχειρήσεις αξιοποιούν όλο το αντεργατικό 

νομοθετικό οπλοστάσιο και τα μέτρα που νομοθετεί με τις ΠΝΠ η 

σημερινή κυβέρνηση στο όνομα της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 

επιδημίας. 

   Οι προαναφερόμενες εταιρείες - εργοδότες  μετακυλισαν στους 

εργαζόμενους την ανυπολόγιστη οικονομική ζημία που υπέστησαν, από τη  

μείωση της επιβατικής κίνησης εξ’ αιτίας της επιδημίας του κορονοϊού. 

    Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να παρέμβει άμεσα και αποτελεσματικά  για  

να διασφαλίσει το εισόδημα των εργαζομένων και τη συνέχεια της 

εργασιακής τους απασχόλησης, προστατεύοντάς τους από τακτικές 

εργοδοτικής αυθαιρεσίας, κατάφωρης φαλκίδευσης των εργασιακών 

δικαιωμάτων τους και συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους. 

 



                                                                  
 

 

 

 

    Με βάση τα παραπάνω Ερωτάται ο κ. Υπουργός,  

 

• Προτίθεται να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση χαρακτηρισμού ως 

παράνομης και καταχρηστικής της αλλαγής των εργασιακών 

σχέσεων, ώστε να θεωρηθούν παράνομες και άκυρες οι απολύσεις 

που έλαβαν χώρα και ώστε οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν να 

επαναπροσληφθούν; 

 

 

 

                                                                       Η Ερωτώσα Βουλευτής Α΄Αθηνών 

                                                                                Αγγελική Αδαμοπούλου 

 

 

 

  


