ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΚΑΝ∆ΑΛΩ∆Η ΕΡΓΟ∆ΟΣΙΑ ΤΗΣ
«TRAVEL PLAN»
Η εργοδοσία της «TRAVEL PLAN» δεν άφησε καµία µα καµία παρανοµία και αντεργατική
πρακτική που δεν εφάρµοσε. ∆ιαλύοντας κάθε εργασιακό δικαίωµα παράτησε απλήρωτους µισθούς,
µετακίνησε εργαζόµενους, µετέφερε την έδρα της από «ιδιόκτητο κτήριο» σε δυσπρόσιτη περιοχή,
έκανε διάφορα «επιχειρηµατικά παιχνίδια» µε εταιρείες «οχήµατα διαφυγής», προχώρησε σε
απολύσεις άνευ αποζηµιώσεων και παρέδωσε την εταιρεία στην τύχη της. Την ίδια ώρα αρνήθηκε και
τις τρεις (3) προσπάθειες των εργαζοµένων και του σωµατείου στο ΣΕΠΕ για εύρεση λύσης.
Η προκλητικότητα του εργοδότη της «TRAVEL PLAN» δεν απευθύνεται µονάχα στους
εργαζόµενους, αλλά και στην ίδια την πολιτεία, µιας και το θεσµικό πλαίσιο αποδεικνύεται για άλλη
µια φορά αδύνατο και ελλιπές, ανίκανο να υποχρεώσει τον εργοδότη να τηρεί την κείµενη- ανεπαρκήνοµοθεσία.
Την Τετάρτη 3 Μαίου 2017, µε τη µαζική παρουσία και την αποφασιστικότητα των
εργαζοµένων και του Σωµατείου µας, εκτελέστηκε η απόφαση των ασφαλιστικών, την οποία κέρδισαν
οι εργαζόµενοι! Με αυτή καλύπτεται µεγάλο µέρος από τους µισθούς που τους οφείλονταν.
Η ενότητα και η αποφασιστικότητα των εργαζοµένων της «TRAVEL PLAN» έφερε και το
επόµενο βήµα. Οι προσπάθειες του Γ. ∆ασκαλάκη (εργοδότη της «TRAVEL PLAN») να
καθυστερήσει την εκδίκαση των δεύτερων ασφαλιστικών, προκειµένου να εξοντώσει ψυχολογικά και
οικονοµικά τους εργαζόµενους, έπεσαν στο κενό.
Είναι καιρός να αναλάβει όλος ο τουριστικός κόσµος τις ευθύνες που του αναλογεί απέναντι σε
φαινόµενα όπως της εταιρείας «TRAVEL PLAN».
Οι εργαζόµενοι της «TRAVEL PLAN» που δίνουν τη µάχη µαζί µε το Σωµατείο µπορούν να
είναι υπερήφανοι, ότι ανοίγουν δρόµους στη νέα εποχή αγώνων, στην οποία οι εργαζόµενοι µπορούν
και καταγράφουν νίκες απέναντι στην αναλγησία και την εργοδοτική αυθαιρεσία. Παράλληλα
αποδεικνύουν ότι οι εργαζόµενοι ενωµένοι και αποφασισµένοι µπορούν να επανακτούν την
αξιοπρέπεια τους.
Καλούµε όλους τους συναδέλφους στον Τουρισµό, να απευθυνθούν µε εµπιστοσύνη και να
δώσουν από κοινού τη µάχη µε τον ΠΑΣΕΝΤ, απέναντι στα παλιά και τα νέα σύνθετα προβλήµατα
που µας απασχολούν.

Οι αγώνες που δίνονται µπορούν να κερδηθούν!
Για το ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος

Θάνος Βασιλόπουλος

Ο Γεν. Γραµµατέας

Νίκος Τσάκωνας

