
 

                   

 

 

 

 

 

TRAVEL PLAN:  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΣΥ∆ΟΣΙΑ 
 

Σε συνέχεια προηγούµενης παρέµβασης του Σωµατείου µας στο Υπουργείο Εργασίας, η 
εργοδοσία του TRAVEL PLAN δεσµεύτηκε µε πλάνο αποπληρωµής των εργαζοµένων και 
απολυµένων της, το οποίο ουδέποτε τήρησε! Οι συνάδελφοι είναι απλήρωτοι 3 µήνες και δεν 
έχουν καταβληθεί στους περισσότερους τα επιδόµατα αδείας και η εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
δόσεων αποζηµιώσεων των απολυµένων εργαζοµένων. 

Να θυµίσουµε, 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 που προβλέπει κατώτατο 
µισθό 800 ευρώ, ανοιγοκλείνει εταιρείες και αλλάζει τους διευθύνοντες συµβούλους σαν τα 
πουκάµισα, καταστρατηγεί την εργατική νοµοθεσία τροµοκρατώντας και εκβιάζοντας τους 
συναδέλφους. 

Πρόσφατα 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 στη νέα έδρα. Η σκοπιµότητα αυτής της µεταφοράς της έδρας, είναι 
αποκλειστικά και µόνο να εξαναγκάσει σε παραίτηση τους συναδέλφους.  Η διοίκηση έχει ήδη 
προετοιµάσει την πτώχευση και εγκατάληψη της εταιρείας (όπως είχε ήδη κάνει µε το EXPRESS 
TRAVEL). 

Τα τελευταία χρόνια µε µια σειρά παραδείγµατα στον κλάδο (βλέπε ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ, AIRFAST 
TICKETS και όχι µόνον), γίνεται σαφές ότι υπάρχει συντονισµένη επίθεση της εργοδοσίας σε 
µισθούς και εργασιακά δικαιώµατα, µε στόχευση τι άλλο; τη µείωση του «εργατικού κόστους» για 
την ανταγωνιστικότητα και την περαιτέρω κερδοφορία τους, ώστε το ξεπέρασµα της κρίσης να 
φορτωθεί στις πλάτες των εργαζοµένων. Τούτο φαίνεται καθαρά διότι, οι επιδόσεις του τουρισµού 
ταξιδιωτικού ισοζυγίου – ταξιδιωτικών εισπράξεων, συνεχίζουν και φέτος να βρίσκονται σε 
πλεονάσµατα και κατά δήλωση του Προέδρου του ΣΕΤΕ, Ανδρέα Ανδρεάδη, για φέτος προβλέπεται 
ότι ο στόχος των αφίξεων του 2016 που είχε τεθεί σε 25 εκατ. (χωρίς την κρουαζιέρα), είναι 
εφικτός. 

Η κυβέρνηση οφείλει να παρέµβει άµεσα και να µην παραστήσει τον Πόντιο Πιλάτο. Να µπει 
φρένο στην εργοδοτική ασυδοσία και τη στιγνή εκµετάλλευση των εργαζοµένων. Να επανεφέρει το 
εργατικό δίκαιο και τα εργατικά δικαιώµατα στα επίπεδα προ µνηµονίων και να τιµωρήσει όσους 
και όσες επιχειρήσεις ακολουθούν πρακτικές εργασιακής γαλέρας και παίζουν επιχειρηµατικά 
«παιχνιδάκια» φορτώνοντας κανόνια την αγορά. 

 Προειδοποιούµε ότι το Σωµατείο µας, δεν θα ανεχτεί τη συνέχιση τέτοιων πρακτικών. Θα 
κυνηγήσει και θα ξετρυπώσει µε όλα τα µέσα αντίστασης που διαθέτει, κάθε επίδοξο «λαγό»!!! 

 
Καλούµε όλους τους συναδέλφους στο TRAVEL PLAN και στα υπόλοιπα τουριστικά 

πρακτορεία, µε εµπιστοσύνη να απευθυνθούν και να δώσουν τη µάχη µαζί µε τον ΠΑΣΕΝΤ, 
απέναντι στην εργοδοσία που εκβιάζει και αυθαιρετεί. 

 

∆εν θα περάσει! 
 

Για το ∆.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
 
 

           Θάνος Βασιλόπουλος                                                       Νίκος Τσάκωνας 
 

 
 

 


