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Οι εξελίξεις στο μέτωπο των απεργιών των αεροπορικών εταιριών στην Ισπανία 

Η έλλειψη προσωπικού και οι απεργίες οδηγούν σε αναστολή περισσότερων από 40.000 

προγραμματισμένων πτήσεων στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι 25.000 αφορούν τις 

αεροπορικές εταιρίες British, Lufthansa και Easyjet, όπως και σε πολλές καθυστερήσεις και 

προβλήματα με τις αποσκευές. 

Η Easyjet καλείται να αντιμετωπίσει νέες απεργίες από τα μέλη του πληρώματος καμπίνας σε 

ισπανικές της βάσεις στις 15, 16, 17, 29, 30 και 31 Ιουλίου. Η ισπανική συνδικαλιστική 

οργάνωση USO (Unión Sindical Obrera)  ζήτησε αυξήσεις στους μισθούς της εταιρίας, έτσι 

ώστε να πλησιάσουν τα επίπεδα των μισθών της Γαλλίας και της Γερμανίας. Αν και η Easyjet 

είναι θετική σε διαπραγματεύσεις περί μισθολογικών βελτιώσεων, επισημαίνει ότι οι 

βελτιώσεις αυτές θα έχουν ως γνώμονα την ισπανική αγορά και όχι τις αγορές άλλων 

κρατών. 

Επιπλέον, οι 6 ημέρες απεργίας στις 10 ισπανικές βάσεις της Ryanair, εταιρίας, που ηγείται 

στη χώρα ως προς τον όγκο επιβατών, προκάλεσαν 200 ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε 1.250 

πτήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις USO (Unión Sindical Obrera) και 

Sitpla (Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas), 

γνωστοποίησαν τις επόμενες 12 προγραμματισμένες απεργίες τους στις 12, 13, 14, 15, 18, 19, 

20, 21, 25, 26, 27 και 28 Ιουλίου, καθώς ζητείται από την αεροπορική εταιρία να επιστρέψει στις 

διαπραγματεύσεις για συμφωνία με τα δύο αυτά συνδικάτα. 

Η γαλλική Transavia, η οποία ανήκει στον όμιλο Air France – KLM και έχει ισχυρή ανάπτυξη 

στην Ισπανία, έχει δεσμευτεί να καταβάλει μπόνους και έχει έρθει σε συμφωνία με το κύριο 

συνδικάτο CGT (Confederación General del Trabajo). Αυτό το γεγονός, όμως, δεν εξαλείφει την 

πιθανότητα απεργίας, καθώς η γαλλική αεροπορική εταιρία βρίσκεται υπό την απειλή απεργίας 

των μελών του πληρώματος καμπίνας, μέσω ενός άλλου συνδικάτου, του SNPNC (Εθνικού 

Συνδικάτου Αεροσυνοδών, Syndicat national du personnel navigant commercial). 

Τέλος, στην Ισπανία, οι μεγάλες ουρές στον έλεγχο διαβατηρίων στα τουριστικά αεροδρόμια τον 

προηγούμενο μήνα, που δημιουργήθηκαν λόγω της έλλειψης αστυνομικού προσωπικού, 

προκάλεσαν αυξημένες πιέσεις στις αεροπορικές εταιρίες, ιδίως στην μεγαλύτερη ισπανική 

Iberia. 
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