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Κατάστημα Vodafone Αγίας Παρασκευής 
Το franchise όπου Vodafone & επιχειρηματίες εγκαταλείπουν 

τους εργαζόμενους, ουσιαστικά χωρίς να τους πληρώνουν, σαν 
συσκευασίες 

 

Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στα καταστήματα Vodafone (όπως και στα περισσότερα 
εμπορικά καταστήματα) έχουν πληγεί βαριά από τη κρίση της πανδημίας και τα δεκάδες 
αντεργατικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση με αυτήν ως αφορμή. Βιώνουν 
την ανασφάλεια για τη δουλειά και τα εισοδήματά τους, την εντατικοποίηση, τα ελαστικά 
ωράρια, την εξαήμερη εργασία και την εργασία τις Κυριακές, τα ελλιπή/ανεπαρκή έως 
ανύπαρκτα πολλές φορές μέτρα ατομικής προστασίας, το ψυχολογικό βάρος και την πίεση 
της δια ζώσης εξυπηρέτησης δυσαρεστημένων πελατών. Και επιπλέον αυτών οι συνάδελφοι 
πολλές φορές έρχονται αντιμέτωποι με απαράδεκτες και καταχρηστικές συμπεριφορές 
προϊστάμενων και ιδιοκτητών καταστημάτων και πετιούνται στο δρόμο χωρίς να λαμβάνουν 
ούτε καν τις πενιχρές νόμιμες αποδοχές τους. 

Μία τέτοια περίπτωση είναι και το κατάστημα της Αγίας Παρασκευής. Αφού οι 
εργαζόμενοι εκεί σήκωσαν όλο το βάρος της πανδημίας με διάφορες αμφιλεγόμενες 
εργασιακές σχέσεις τον τελευταίο 1,5 χρόνο (τηλεργασία, αναστολές, περικοπές αμοιβών, μη 
συγκεκριμένο καθεστώς εργασίας σε κάποιες περιπτώσεις κ.ά.), λόγω των οικονομικών 
διαφορών του ιδιοκτήτη, που είχε συστήσει την ετερρόρυθμη εταιρεία Innovis Telecom, με τη 
Vodafone, το κατάστημα ουσιαστικά το ανέλαβε η Vodafone από την Μεγάλη Πέμπτη 
αφήνοντας στον αέρα τους εργαζόμενους που δούλευαν εκεί, δηλαδή 10 άτομα στο 
κατάστημα και 7 άτομα στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση προώθησης και πωλήσεων του 
καταστήματος εκ των οποίων η μία εγκυμονούσα. 

Σύνολο 17 εργαζόμενοι βρέθηκαν πασχαλιάτικα χωρίς αποδοχές, με πλήρη 
αβεβαιότητα για το τί μέλλει γενέσθαι, αντιμετωπίζοντας το φάσμα της ανεργίας. 

Η Vodafone ουσιαστικά παραμέρισε μαζί με την προηγούμενη ιδιοκτησία και τους 
εργαζόμενους, που τόσο καιρό της έφερναν κέρδη και πελάτες, και ξεκίνησε να λειτουργεί το 
κατάστημα με εργαζόμενους υπαλλήλους Vodafone που μετέφερε υπερωριακά από άλλα 
καταστήματα και πόστα. 

Στις 11/5 μας μεταφέρθηκε πως η Vodafone ανακοίνωσε οριστικά στην προηγούμενη 
ιδιοκτησία ουσιαστικά την λήξη της συνεργασίας τους και φυσικά με πλήρη αδιαφορία 
για τις συνέπειες στους εργαζόμενους, που έως τότε προσέφεραν έργο στο 
κατάστημα. 

Οι εργαζόμενοι αρχικά δεν είχαν λάβει δεδουλευμένα Απριλίου, νόμιμες άδειες, bonus 
επιβράβευσης, αποζημιώσεις, δώρα και επιδόματα αδείας ενώ εδώ και 3 εβδομάδες 
δεν γνωρίζουν αν είναι άνεργοι και δεν μπορούν έως τώρα να διεκδικήσουν καν 
επίδομα ανεργίας καθώς ακόμη δεν γνωρίζουν τί θα γίνει με την επιχείρηση που τους 
είχε προσλάβει. 



Επιπλέον η προηγούμενη ιδιοκτησία στους περισσότερους από αυτούς τον Μάϊο του 2021 
τους πίεσε να υπογράψουν οικειοθελή αποχώρηση και επαναπρόσληψη με διαφορετικό 
ΑΦΜ εργοδότη την ίδια ημέρα με την προφορική υπόσχεση πως δεν θα επηρεαστεί η σχέση 
εργασίας τους, ουσιαστικά όμως τους παραπλάνησε, καθώς με αυτόν τον τρόπο είναι τυπικά 
έωλες ακόμη και οι πενιχρές αποζημιώσεις καθώς οι περισσότεροι εργάζονται συνολικά 
οριακά 1,5 έτη, τα οποία πλέον τυπικά χωρίζονται σε δύο συμβάσεις. 

Σημειωτέον πως όλα αυτά αφορούν συναδέλφους που αμείβονται με τις κατώτατες 
αποδοχές και κάθε μήνα ευελπιστούν σε ότι επιπλέον θα τους δώσει ο έμμεσος ή άμεσος 
εργοδότης ως "bonus" παραγωγικότητας, τις περισσότερες φορές με τη μορφή κάποιων 
ticket restaurant. 

Μετά από παρέμβαση του Σωματείου ο προηγούμενος ιδιοκτήτης κάλυψε τις οικονομικές 
υποχρεώσεις πλήρως ενός εκ των δεκαεπτά εργαζομένων -πριν την επίσημη λήξη 
συνεργασίας με τη Vodafone- ανακοινώνοντάς του και την απόλυσή του. Η τύχη των 
υπολοίπων ωστόσο συναδέλφων είναι πλέον έωλη -ειδικά με το δεδομένο πως στους 
περισσότερους ασκώντας πίεση τους έχουν αλλάξει από τον Απρίλιο τη σχέση εργασίας τους 
σε μερικής απασχόλησης (4ωρο) βάσει με ότι μας έχει καταγγελθεί. 

Ενημερώσαμε τη διοίκηση της Vodafone εγγράφως και ζητήσαμε την απάντησή της για την 
κάλυψη των συναδέλφων. Η διοίκηση της Vodafone έως τώρα δεν μας έχει απαντήσει. 
Σήμερα 13/5 ο άμεσος εργοδότης των συναδέλφων (Innovis Telecom) εξόφλησε μόνο τα 
δεδουλευμένα Απριλίου στο μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων -όχι σε όλους- ενώ ακόμη 
οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν συγκεκριμένα τί θα γίνει με τις θέσεις εργασίας τους. 

Κατανοούμε πως οι διάφοροι managers, διευθυντές και μικροεπιχειρηματίες 
παραγεμισμένοι από τα υπερκέρδη που καρπώνονται από τις υπερκοστολογήσεις 
προϊόντων σε πελάτες και από την πλήρη εκμετάλλευση που ασκούν στους εργαζόμενους 
δεν μπορούν να αντιληφθούν το απόλυτο αδιέξοδο ανθρώπων, που προσπαθούν να 
επιβιώσουν με τους πενιχρούς μισθούς που τους έχουν επιβληθεί. 

Το μπαράζ εκμετάλλευσης που δέχονται οι συνάδελφοι δεν είναι πρωτόγνωρο και 
αφορά φυσικά τον άμεσο εργοδότη αλλά κυρίως τη Vodafone που έχει επιβάλλει αυτές 
τις εργασιακές σχέσεις στα καταστήματα σε ευρεία κλίμακα από το 2010 και μετά. 

 

Καλούμε άμεσα τη διοίκηση της Vodafone να λάβει θέση. 

- Απαιτούμε να ενεργήσει και να καλύψει οικονομικά τους συναδέλφους που 
ουσιαστικά εργάζονταν με τη "φανέλα" της εταιρείας. 

- Απαιτούμε την απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας και τη συνέχεια της εργασιακής 
τους σχέσης. 

 

Οι συνάδελφοι δεν είναι μόνοι τους και θα τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο. 
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