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«ΤΑ χρονικά περιθώρια της μεσολάβησης και του διαλόγου θα εξαντληθούν προκειμένου να 
υπάρξει συμφωνία και να μην καταστεί αρρύθμιστη η αγορά εργασίας από τις 19 Ιουλίου και 
μετά», επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γιάννης Ρέτσος, κατά τη διάρκεια των χθεσινών 
απεργιακών κινητοποιήσεων των ξενοδοχοϋπαλλήλων, εκφράζοντας την ελπίδα για εργασιακή 
ειρήνη στο χώρο του τουρισμού.
Αντιπροσωπεία της ΠΟΕΕ-ΥΤΕ πραγματοποίησε εκδήλωση διαμαρτυρίας στην είσοδο των 
γραφείων της ΠΟΞ, επί της οδού Σταδίου. Από την πλευρά του, ο κ. Ρέτσος σημείωσε: «Η ΠΟΞ 
καθ'Α όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την ΠΟΕΕ-ΥΤΕ για την υπογραφή νέας 
κλαδικής συλλογικής σύμβασης για τα ξενοδοχεία της χώρας, έχει λειτουργήσει με γνώμονα τη 
βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τη διατήρηση ή και αύξηση των θέσεων 
εργασίας και τη διαμόρφωση κλίματος εργασιακής ειρήνης».

Χθες πάντως, αντιπροσωπεία της ΠΟΕΕ-ΥΤΕ έγινε δεκτή και από το νέο υπουργό Εργασίας 
Ιωάννη Βρούτση. Την Τετάρτη 4 Ιουλίου θα γίνει νέα τακτική συνάντηση υπ. Εργασίας-
ξενοδοχοϋπαλλήλων, αν και η ΠΟΕΕ-ΥΤΕ είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει τις 
κινητοποιήσεις της πραγματοποιώντας 48ωρη απεργία 10 και 11 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι στις 
18 Ιουλίου λήγει η ενέργεια της κλαδικής σύμβασης.
Την ίδια στιγμή κλιμακώνονται οι σχέσεις ξενοδόχων - ξενοδοχοϋπαλλήλων. Χαρακτηριστικά, 
τη Δευτέρα σημειώθηκαν προπηλακισμοί και αποκλεισμοί μονάδων στην Κέρκυρα από το 
τοπικό συνδικάτο των ξενοδοχοϋπαλλήλων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Αφορμή για τα 
επεισόδια ήταν η απόφαση της εταιρίας Aquis Resorts, που διαχειρίζεται τέσσερα ξενοδοχεία 
στο νησί, να υπογράψει επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας με μείωση αποδοχών κατά 15%.
Ο πρόεδρος της ΠΟΞ τόνισε ότι για το περιστατικό θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, ενώ δήλωσε 
σχετικά: «Θεωρούμε ότι περιστατικά άσκησης σωματικής ή ψυχικής βίας, ως μέσα επιβολής 
απόψεων και καταστάσεων, από όπου και αν προέρχονται και όπου και αν κατευθύνονται, από 
οιονδήποτε προς οποιονδήποτε, δεν μπορεί παρά να είναι άμεσα καταδικαστέα και κοινωνικά 
απαράδεκτα».

Νατάσα Λιαπάκη
liapaki@express.gr
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Αγκυλωτική σπονδυλίτιδα www.ankylosingspondylitis.gr
Μάθετε περισσότερα για τη διάγνωση και τη 
θεραπεία της αγκυλωτικής

Certified Supply Manager www.hpi.gr
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών 
Εφοδιασμού

Λεκέδες στα Δόντια; www.epithimies.gr/oralb
8 στους 10 Έλληνες οδοντιάτρους συνιστούν ηλ. 
oδοντόβουρτσα.
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