
 

                 

 

 

 

 

 

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΣΥ∆ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ TRAVEL PLAN   

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΓΑΛΕΡΑΣ  

 
Ο ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. καταγγέλει την εργοδοσία της EUROSTAR (TRAVEL PLAN), για τον συνεχιζόµενο 

εµπαιγµό και τις τεχνικές που χρησιµοποιεί σε βάρος των εργαζοµένων. Κλείνει ένα ένα τα 
υποκαταστήµατα, αφήνει τον κόσµο χωρίς εργασία χωρίς να προβεί σε νόµιµες απολύσεις, 
εξακολουθεί  να µην καταβάλει µισθούς, αποτελειώνοντας έτσι τους εργαζόµενους. 

Η απάντηση των εργαζοµένων και του Σωµατείου σε προηγούµενη µεθόδευση της εργοδοσίας 
του TRV PLAN, δηµιουργώντας άλλη εταιρεία για να να ξεφορτωθεί τους εργαζόµενους, ήρθε µε 
δικαστική απόφαση που δικαιώνει περίτρανα τους εργαζόµενους. 

Τώρα στοχοποιεί εργαζόµενους εµποδίζοντάς τους να ασκήσουν το νόµιµο δικαίωµά τους στην 
εργασία και προβαίνει σε απολύσεις που αντιβαίνουν το νόµο περί οµαδικών απολύσεων, χωρίς να 
καταβάλλει τις νόµιµες αποζηµιώσεις και τις οφειλόµενες αποδοχές. Πρόκειται για άκυρες και 
καταχρηστικές απολύσεις που ως µοναδικό σκοπό έχουν, να εξαντλήσουν τους εργαζόµενους και να 
παραιτηθούν από τα νόµιµα δικαιώµατά τους.  
 Οι συνάδελφοι είναι απλήρωτοι πάνω από 5 µήνες και δεν έχουν καταβληθεί ληξιπρόθεσµες 
δόσεις αποζηµιώσεων των απολυµένων εργαζοµένων.  

Απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, θα προχωρήσουµε σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για να 
διασφαλιστούν τα δικαιώµατα των εργαζόµενων, θα διεκδικήσουµε την ακύρωση των παράνοµων 
απολύσεων και θα εκτέλεσουµε την απόφαση των ασφαλιστικών που δικαιώνουν τους εργαζόµενους.  

Να θυµίσουµε, ότι από το 2011 καθυστερεί συστηµατικά, να καταβάλλει δεδουλευµένες 
αποδοχές 2-3 µηνών και επιδόµατα στους εργαζόµενους, προβαίνει σε αθρόες απολύσεις κατά 
κανόνα µε προειδοποίηση και µισή αποζηµίωση (οφείλοντας ακόµη ληξιπρόθεσµες δόσεις), 
παραβιάζει τη διαιτητική απόφαση του ΟΜΕ∆ (Σύµβαση) για τα ταξιδιωτικά γραφεία, ανοιγοκλείνει 
εταιρείες και αλλάζει τους διευθύνοντες συµβούλους σαν τα πουκάµισα, καταστρατηγεί την εργατική 
νοµοθεσία. 

Πριν λίγους µήνες, ανακοινώθηκε στους εργαζόµενους ότι κλείνει το κατάστηµα της Κηφισιάς και 
τα κεντρικά γραφεία µεταφέρονται στο Μενίδι, σ΄ένα κακόφηµο σηµείο, θέτοντας σοβαρά ζητήµατα 
ασφάλειας των υπαλλήλων. Η σκοπιµότητα αυτής της µεταφοράς, ήταν αποκλειστικά και µόνο για να 
εξαναγκάσει σε παραίτηση τους συναδέλφους. Σήµερα κλείνει το Μενίδι, αφού δεν καταφερε µε την 
προηγούµενη τακτική να εξαναγκάσει τους εργαζόµενους σε παραίτηση. Η διοίκηση έχει ήδη 
προετοιµάσει την πτώχευση και εγκατάληψη της εταιρείας (όπως είχε ήδη κάνει µε το EXPRESS 

TRAVEL) δηµιουργώντας τη νεα εταιρεία 8 STAR TAU, στα σχέδια αυτά εµποδιο στάθηκε η δικαστική 
απόφαση που θεωρεί υπεύθυνες απέναντι στους εργαζόµενους και τις δύο εταιρείες. 

Γίνεται σαφές ότι τα τελευταία χρόνια, υπάρχει συντονισµένη επίθεση της εργοδοσίας σε µισθούς 
και εργασιακά δικαιώµατα, µε στόχευση τη µείωση του «εργατικού κόστους» για την 
ανταγωνιστικότητα και την περαιτέρω κερδοφορία τους, ώστε το ξεπέρασµα της κρίσης να φορτωθεί 
στις πλάτες των εργαζοµένων.  

Η κυβέρνηση οφείλει να παρέµβει άµεσα, να βάλει φρένο στην εργοδοτική ασυδοσία και τη 
στιγνή εκµετάλλευση των εργαζοµένων και να τιµωρήσει όσους και όσες επιχειρήσεις ακολουθούν 
πρακτικές εργασιακής γαλέρας και παίζουν επιχειρηµατικά «παιχνιδάκια» φορτώνοντας κανόνια την 
αγορά. 

 Προειδοποιούµε ότι το Σωµατείο µας και οι εργαζόµενοι, θα συνεχίσουν να στέκονται εµπόδιο 
στους εκβιασµούς και στις αυθαιρεσίες του εργοδότη µέχρι την δικαίωση των εργαζοµένων. 

 

Για το ∆.Σ. 
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