
 
 
 
 
 
 
  
 

Αζήλα 06/11/2018  
 

Σπλαδέιθηζζεο, Σπλάδειθνη 

 

Η εξγνδνζία ηνπ ATHENS HILTON απέιπζε εξγαδόκελν, εθιεγκέλν κέινο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ηνπ μελνδνρείνπ, ζην νπνίν εξγάδεηαη θαη’ 

απνθιεηζηηθόηεηα γηα ελάκηζε ρξόλν, κέζσ ηεο εηαηξείαο ISS Human Resources, 

κε επαλαιακβαλόκελεο θαη ζπλερόκελεο ζπκβάζεηο  νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

Τν HILTON, όπσο θαη πνιιά μελνδνρεία, αμηνπνηεί απηνύ ηνπ είδνπο ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, αθξηβώο γηαηί είλαη θηελέο, επέιηθηεο, αιιά θαη ηαπηόρξνλα 

γηαηί απνηεινύλ «ζρέζεηο νκεξίαο», θαζώο νη εξγαδόκελνη ηνπ μελνδνρείνπ κε 

ηέηνηεο ζπκβάζεηο δνπιεύνπλ θάησ από ην θαζεζηώο ηνπ θόβνπ θαη ηεο 

αλαζθάιεηαο. Τέηνηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο αμηνπνηνύληαη επηπιένλ, γηα λα 

απνηξέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζσκαηεία 

ηνπο.  

Κη όια απηά ηελ ώξα πνπ ε αλάπηπμε ζηνλ ηνπξηζκό ηξνθνδνηείηαη κε ην 

θάξβνπλν ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ειεπζεξηώλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κε ζπλζήθεο γαιέξαο, ηξνκνθξαηίαο θαη ζησπήο λεθξνηαθείνπ 

κέζα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο, θάηη πνπ νη θπβεξλήζεηο θαη ηα εξγνδνηηθά 

θνιανύδα εμαζθαιίδνπλ κε λόκνπο θαη ζπκθσλίεο. 

 

Δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ε εξγνδνζία πξνβαίλεη ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο. 

Δηαρξνληθά βάδεη εκπόδηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εθινγέο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνύ ζσκαηείνπ, όπσο επίζεο θαη ζηηο εθινγέο ηνπ Σπλδηθάηνπ, κε ηε 

ζπλδξνκή ησλ «ζπλδηθαιηζηώλ» πνπ απνηεινύλ ηηο πιεηνςεθίεο ζηα 

ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα ηνπ μελνδνρείνπ. 

Φέηνο, πνπ ζηηο εθινγέο ηνπ Σπκβνπιίνπ Εξγαδνκέλσλ ηνπ μελνδνρείνπ 

θαηαθέξαλε γηα πξώηε θνξά λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο όινη νη εξγαδόκελνη 

θαη λα εθιεγεί θαη ν Νηόιηαο Ηιίαο, ε Hilton δελ ην «ρώλεςε». Αμηνπνηώληαο 

αλππόζηαηεο θαηεγνξίεο ηνλ απνκάθξπλε, κε ζπλππεπζπλόηεηα θαη ηνπ 

δνπιεκπνξηθνύ γξαθείνπ. Έθηαζε κάιηζηα ζην ζεκείν λα βάιεη ην ηκήκα 

αζθαιείαο ηνπ Ξελνδνρείνπ λα ηνλ δηώμεη από ην ρώξν δνπιεηάο. 



Οη πξαγκαηηθνί ιόγνη ηεο απόιπζεο γίλαλε αθόκε πην απνθαιππηηθνί ζηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο όπνπ πξνζθύγακε, αθνύ ε 

ISS δήισζε όηη δελ ππήξρε θακία παξαηήξεζε ή άιινπ είδνπο ζύζηαζε γηα ηελ 

απόδνζε, ηελ ζπκπεξηθνξά, όπσο θαη ηελ ζπλνιηθή ζηάζε ηνπ Ηιία Νηόιηα , γηα 

όιν ην δηάζηεκα πνπ εξγαδόηαλ ζην μελνδνρείν HILTON. Τν ίδην άιισζηε 

δήισζαλ εθπξόζσπνη ηεο δηεύζπλζεο ηνπ μελνδνρείνπ HILTON ζε παξέκβαζε 

ηνπ Σπλδηθάηνπ.  

 

Από όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλύεηαη θαη επηβεβαηώλεηαη όηη ηόζν ε απόιπζε 

όζν θαη ε βίαηε απνκάθξπλζε ηνπ Ηιία Νηόιηα από ηελ εηαηξεία HILTON έγηλαλ 

γηα λα εκπνδηζηεί θαη λα δηαθνπεί ε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ δξάζε θαη λα 

ηξνκνθξαηεζνύλ όινη νη εξγαδόκελνη από ηα δνπιεκπνξηθά γξαθεία.  

Η επίζεζε ζην ζπλάδειθν καο  θαη ε απόιπζή ηνπ είλαη επίζεζε ζηα ζσκαηεία, 

ζηε δξάζε πνπ αλαπηύζζνπλ ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Είλαη επίζεζε απέλαληη 

ζην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζπλδηθαιίδνληαη, λα αγσλίδνληαη θαη λα 

δηεθδηθνύλ.  

Τν Σπλδηθάην καο απαηηεί ηελ αλάθιεζε ηεο απόιπζεο θαη θαιεί όιεο ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, λα ζηείινπλ καδηθά κελύκαηα θαηαδίθεο ηεο 

απόιπζεο ζηελ ηδηνθηήηξηα θαη δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ηνπ μελνδνρείνπ ATHENS 

HILTON. 

Οη θαηαγγειίεο απηέο πξέπεη λα έρνπλ επίζεο απνδέθηε ην ππνπξγείν εξγαζίαο 

θαη ηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε πνπ ζπλεηδεηά θάλεη ηελ «πάπηα», αθνύ πξώηα 

θξόληηζε λα πάξεη ηα απαξαίηεηα λνκνζεηηθά θαη άιια κέηξα, ρηππώληαο ην 

δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ λα νξγαλώλνληαη θαη λα θηλεηνπνηνύληαη.  

 

 


