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TRAVEL PLAN ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ 

ΑΠΛΗΡΩΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ 

 
Η «επιχειρηµατική  ανηθικότητα» απέναντι στους εργαζόµενους αρχίζει να αποτελεί ένα 

γενικευµένο φαινόµενο που πλήττει ολοένα και µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων.  
Πρόκειται για επιχειρηµατίες, οι οποίοι λειτουργώντας ασύδοτα, ανεξέλεγκτα και 

ατιµώρητα φορτώνουν κατά προκλητικό τρόπο όλα τα πραγµατικά ή µη πραγµατικά βάρη της 
κρίσης στους εργαζόµενους ακολουθώντας τις γνωστές πλέον µεθόδους: στάση πληρωµών 
των µισθών, επιλεκτικές ή γενικευµένες απολύσεις ακόµα και µε προειδοποίηση για να µειωθεί 
το κόστος τους, µη καταβολή αποζηµιώσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ανακύκλωση 
προσωπικού µε προσλήψεις νέων που και αυτοί αφήνονται απλήρωτοι, εικονικές ή πραγµατικές 
πτωχεύσεις και τέλος εγκατάλειψη της επιχείρησης χωρίς καµία τιµωρία, κοινώς αποκαλούµενο 
«κανόνι στην αγορά».  

Το TRAVEL PLAN, ένα από τα πιο γνωστά ταξιδιωτικά γραφεία και κάποτε µια από τις 
µεγαλύτερες και κερδοφόρες επιχειρήσεις δε διστάζει να εξοντώσει τους 70 εναποµείναντες και 
πλέον εργαζόµενους, µε πρόσχηµα δήθεν την κρίση. 

Το TRAVEL PLAN Ακολουθεί και αυτό την εργοδοτική «πεπατηµένη» της αυθαιρεσίας και 
της απόλυτης ανηθικότητας απέναντι στους εργαζόµενους,  δηλαδή, :  
1) δεν εφαρµόζει ετσιθελικά την πρόσφατη ∆.Α. του ΟΜΕ∆ για τα ταξιδιωτικά γραφεία παρότι 

το TRAVEL PLAN είναι αποδειγµένα µέλος της εργοδοτικής ένωσης HATTA,  
2) αφήνει το προσωπικό  απλήρωτο  για πάνω από τρείς µήνες,  
3) απολύει επιλεκτικά και ανεξέλεγκτα εργαζόµενους και µάλιστα µε προειδοποίηση απόλυσης 

αλλά ταυτόχρονα δεν καταβάλλει ακόµα και την αποζηµίωση  
4) την ίδια στιγµή προσλαµβάνει νέους εργαζόµενους µε µισθούς πείνας για να τους αφήσει και 

αυτούς σύντοµα απλήρωτους,  
5) δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στα ταµεία  
6) δεν ενηµερώνει κανέναν για το µέλλον της εταιρείας, γράφοντας στα παλαιότερα των 

υποδηµάτων της το νοµοθετικό πλαίσιο της διαβούλευσης 
7) παίζει  επιχειρηµατικά «παιχνιδάκια»  µε αλλαγή διευθύνοντος συµβούλου και δήθεν 

µεταβίβαση της επιχείρησης που κανείς δε ξέρει τι υποκρύπτουν και που στοχεύουν 
8) Τροµοκρατεί, εκβιάζει και κρατά όµηρους τους εργαζόµενους χωρίς να  δίνει λογαριασµό και 

στοιχεία σε κανέναν, ούτε καν στο Υπουργείο Εργασίας αποφεύγοντας να προσέλθει στην 
τριµερή σύσκεψη που προκάλεσε ο ΠΑΣΕΝΤ και αγοράζει χρόνο σε βάρος των εργαζοµένων 

To TRAVEL PLAN δεν είναι µόνο του. Αυτές τις ανήθικες πρακτικές εγκατάλειψης των 
επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τις γνωρίζουµε όλοι και γιγαντώνονται συνεχώς. Τα 
πρόσφατα παραδείγµατα είναι πολλά:  AIRFAST TICKETS, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ & 
ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ LEDRA MARRIOT, ΠΥΡΣΟΣ SECURITY, Σ/Μ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, 
Βιβλιοπωλεία ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ και ΦΛΩΡΑΣ, KAZINO και παλαιότερα πολλές άλλες επιχειρήσεις 
όπως  SPRIDER STORES, METROPOILS,  ΦΩΚΑΣ κλπ. 

Η κυβέρνηση αντί να παρατηρεί και να καταγράφει ως «δηµοσιογράφος» την ανεξέλεγκτη 
κατάσταση στην αγορά εργασίας, αντί να κάνει τον τροχονόµο πρέπει επιτέλους να βάλει χέρι 
σε αυτή την  ανηθικότητα και εκµετάλλευση των εργαζοµένων, να επαναφέρει το εργατικό 
δίκαιο και τα εργατικά δικαιώµατα, να τιµωρήσει όλους όσους εγκαταλείπουν επιχειρήσεις και 
πετούν στο δρόµο χιλιάδες εργαζόµενους. 

Καλούµε τους εργαζόµενους στο TRAVEL PLAN αλλά και παντού να συσπειρωθούν στο 
σωµατείο τους και να αγωνιστούν ενάντια  στην εργοδοτική αυθαιρεσία, στους 
επιχειρηµατικούς  εκβιασµούς και στη κυβερνητική αδιαφορία.   

 

        Για το ∆.Σ. 
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