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Νέο επίπεδο εξαχρείωσης από τη διοίκηση της εταιρείας 

Απέλυσαν συνάδελφο µε αυτοµατοποιηµένο e-mail χωρίς καµία ενηµέρωση(!) 
 

Παράλληλα προχωρούν µε εν µέρει επιστροφή στα γραφεία και την επέκταση των 
ατοµικών συµβάσεων τηλεργασίας στα τηλεφωνικά κέντρα 

Οι εργαζόµενοι επωµίζονται τα κόστη και την εντατικοποίηση 
 

Απόλυση συναδέλφου µε αυτοµατοποιηµένο e-mail (!) 

Την τελευταία Παρασκευή 24/6 συνάδελφος από το τµήµα του shop support ενώ διεκπεραίωνε τις εργασίες του στη 
λήξη της βάρδιάς του, πρόσεξε ένα αυτοµατοποιηµένο e-mail συστήµατος στην αγγλική, το οποίο τον ενηµέρωνε 
ουσιαστικά πως… απολύεται(!). Παραθέτουµε το κείµενο του e-mail που δείχνει ξεκάθαρα την ηθική εξαχρείωση της 
διοίκησης της εταιρείας: 

Subject: Off Boarding - Leaving the company 
workflows.reminder@vodafone.com 
 
Dear colleague, 
 
In order to complete all necessary actions before you leave Vodafone, please complete the following: 
 
1. Submit a complete and signed Exit Checklist to the HR Services team before your departure date. 
2. Complete the Exit Survey or Interview where applicable. You will receive a new email with an 
online link for the procedure. 
3. Submit the F257 form regarding your VDF own number. You can either choose to transfer the line 
to retail tariff. If the relevant form is not received until your last working day, the line will be 
automatically disconnect 7 days after your last working day. 
 
If you have any questions, please contact the HR Services team through ASKHR. 
 
Thank you 

Επισηµαίνουµε πως ο συνάδελφος εργάζεται επί σειρά ετών, τελευταία είχε υπογράψει και τη σχετική ατοµική 
σύµβαση τηλεργασίας που είχαν αποστείλει στο τµήµα και δεν είχε την παραµικρή ενηµέρωση πως πρόκειται 
να τερµατιστεί η σχέση εργασίας του ή ότι υφίσταται το οποιοδήποτε θέµα. Ο συνάδελφος είχε βρεθεί στο 
τµήµα µετά τη συγχώνευση µε την Cyta, της οποίας το προσωπικό έχει αποδεκατιστεί και έχει οδηγηθεί στην 
ανεργία στο µεγαλύτερό του ποσοστό. 

Το γεγονός απόλυσης συναδέλφου µέσω… συστήµατος είναι προκλητικό και δείχνει ξεκάθαρα το 
«ενδιαφέρον» της διοίκησης για το προσωπικό της. 

Την περίοδο της πανδηµίας «σιωπηρά» η διοίκηση της εταιρείας έχει µειώσει σηµαντικά το προσωπικό ειδικά στη 
διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών και στη διεύθυνση πωλήσεων. Οι µειώσεις αυτές έχουν γίνει τόσο µε 
συγκαλυµµένες απολύσεις (τερµατισµό σύµβασης ορισµένου χρόνου) όσο και µε ευθείες απολύσεις.  

Είναι εµφανές πως η διοίκηση θα προσπαθήσει να συνεχίσει την αποψίλωση του παλαιότερου προσωπικού 
µε διάφορους τρόπους. Απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασµούς οφείλουµε να αντιδράσουµε.  

∆εν αποδεχόµαστε καµία απόλυση και συµπαραστεκόµαστε στον κάθε συνάδελφο που βρίσκεται σε αυτή τη 
θέση. Σήµερα είναι αυτός, αύριο θα είµαστε εµείς.  

Σε περίπτωση κοινοποίησης απόλυσης ερχόµαστε άµεσα σε επικοινωνία µε το διοικητικό συµβούλιο του 



 

Σχετικά µε την επικείµενη επιστροφή των συναδέλφων στα γραφεία και την επέκταση των 
ατοµικών συµβάσεων τηλεργασίας στα τηλεφωνικά κέντρα 

Την Τρίτη 21/6 εκπρόσωπος της διοίκησης µας ανέφερε πως θα υπάρξει πρόταση προγράµµατος τηλεργασίας µέσω 
τροποποιητικής ατοµικής σύµβασης εργασίας στα τηλεφωνικά κέντρα και ανακατατάξεις σχετικά µε επιστροφή στα 
γραφεία διαφόρων τµηµάτων. Όταν ζητήσαµε πιο συγκεκριµένη ενηµέρωση αρνήθηκε να δώσει λεπτοµέρειες και 
ανέφερε πως σε επόµενη συνάντηση µπορεί να συζητηθεί αυτό το θέµα. 

Την Πέµπτη 23/6 η διοίκηση της εταιρείας άρχισε να ανακοινώσει κατά αρχάς στους συναδέλφους µε άµεσο 
εργοδότη την 360 Connect τον ήδη ειληµµένο σχεδιασµό της για την «επιστροφή στα γραφεία». Κατά την 
προσφιλή της τακτική δεν προηγήθηκε ουσιαστικά καµία ενηµέρωση του Σωµατείου και των εκπροσώπων 
των εργαζοµένων, όπως και τυπικά υποχρεούται να κάνει. 

Βάσει των όσων ανακοινώθηκαν στους συναδέλφους: 

� Όλο το προσωπικό των τηλεφωνικών κέντρων θα µεταφερθεί στον Κηφισό. 

� Τα back office τµήµατα θα µεταφερθούν στα Πετράλωνα. 

� Στο τηλεφωνικό κέντρο θα υπάρχει δυνατότητα 100% τηλεργασίας για όποιον το επιθυµεί µε τροποποιητική 
σύµβαση, η οποία θα έχει ισχύ 1 έτος και θα επανεξεταστεί.  Η σύµβαση αυτή δεν θα επηρεάζει όρους 
εργασίας όπως ωράριο-διαλείµµατα. 

� Όποιος δεν υπογράψει την τροποποιητική σύµβαση εργασίας από τα τµήµατα τηλεφωνικού κέντρου 
υποχρεούται να εργαστεί πλέον στον Κηφισό. 

� Για τα back office τµήµατα αναφέρθηκε πως θα µεταφερθούν αποκλειστικά µε 100% εργασία από γραφείο και 
θα υπάρξει κάποια δυνατότητα σύµβασης τηλεργασίας σε υβριδικό σχήµα (ποσοστού 40% - 60%) σε κάποιες 
οµάδας. 

� Αναφέρθηκε πως για τους 360Connect υπαλλήλους που θα τηλεργαστούν θα δικαιολογήσουν δωρεάν 
σύνδεση σταθερής και τη δυνατότητα αίτησης για κάποια παροχή όπως καρέκλα γραφείου, υποπόδιο κ.λπ. 
κατά τα όσα ίσχυαν τον τελευταίο χρόνο πανδηµίας. 

� Οι υπάλληλοι µε άµεσο εργοδότη άλλες εταιρείες εκτός της 360Connect θα ακολουθήσουν το ίδιο σχήµα για 
τον τόπο και τον τρόπο εργασίας αλλά δεν θα έχουν πρόσβαση στις συγκεκριµένες παροχές (δωρεάν σταθερή 
σύνδεση, εξοπλισµό) αν και σχεδιάζουν να τους εντάξουν επίσης στο ίδιο σχήµα παροχών σε δεύτερο χρόνο. 

� Θα συνεχίσουν να παρέχονται οι εφεδρικές LTE και 4G κάρτες. 

� Οι νεοπροσλαµβανόµενοι στα call centers θα δουλεύουν ένα εισαγωγικό διάστηµα από το γραφείο, όπως 
γίνεται τώρα, σε νέα αποκλειστικά κέντρα χωροθετηµένα µόνο για newcomers (nesting) και κατόπιν θα τους 
προτείνεται να εργαστούν από το σπίτι µε παρόµοια σύµβαση κατά 100%. 

� Η διοίκηση δεν προτίθεται να παρέχει καµία πρόσθετη οικονοµική παροχή πέρα των όσων ορίζει ο νόµος σε 
όσους τηλεργαστούν (δηλαδή τα 13ευρώ). 

 

Συνάδελφοι, 

Είναι εµφανές πως η διοίκηση της εταιρείας µεταβιβάζει ένα δυσανάλογο κόστος σε όλους µας χωρίς καµία διάθεση 
διαπραγµάτευσης. Ενώ ουσιαστικά η τηλεργασία έχει λήξει από τα µέσα Μαΐου χωρίς να έλθει σε καµία 
διαπραγµάτευση µε τους εργαζόµενους -µε καθυστέρηση 1 µήνα- προχωρά στη λύση των ατοµικών τροποιητικών 
συµβάσεων. 

Έτσι, πλέον προτείνει σε σηµαντικό µέρος του προσωπικού να εργάζεται από το σπίτι σε µία εποχή, όπου τα 
ενεργειακά κόστη έχουν εκτοξευθεί και εµείς καλούµαστε από τη τσέπη µας να διαµορφώνουµε το περιβάλλον που 
θα εργαστούµε. 

Για όσους πάλι από τα τηλεφωνικά κέντρα επιστρέψουν στα κτήρια -που είναι και πολυπληθές κοµµάτι- η 
διοίκηση αναγκαστικά το στέλνει στο πιο αποµακρυσµένο κτήριο που διαθέτει και δεν εξυπηρετεί η δηµόσια 
συγκοινωνία λόγω τοποθεσίας του. Αυτή η επιλογή γίνεται σε µία εποχή που η χρήση ιδιωτικού µεταφορικού µέσου 
για όσους µένουν µακριά (ΙΧ, µηχανή, ταξί) είναι επίσης στα ύψη. Η χρήση πάλι δηµόσιας συγκοινωνίας λόγω 
τοποθεσίας δεν εξυπηρετεί και είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα για τους περισσότερους από εµάς. 

Όλα αυτά τα αυξηµένα κόστη θα κληθούν οι περισσότεροι συνάδελφοι να τα αντιµετωπίσουν µε τον 
καταπληκτικό µισθό των 600ευρώ + 13 για όσους τηλεργαστούν.  



Ταυτόχρονα είναι εµφανής και η προσπάθειά της να αποµονώσει τους εργαζόµενους από το να γνωριζόµαστε 
και να ερχόµαστε σε επικοινωνία µεταξύ µας µε σκοπό να µειώσει και τις συλλογικές διεκδικήσεις µας. Πως 
αλλιώς να αξιολογήσουµε την κίνηση πλήρους αποµόνωσης των νεοπροσλαµβανόµενων σε ξεχωριστά κέντρα -είναι το 
ίδιο µοντέλο που εφάρµοσε και µέσα στην πανδηµία- και µετά µε πιέσεις να τους στέλνει να τηλεργαστούν; 

Την ίδια στιγµή για όσους εργαστούµε στα γραφεία η διοίκηση έχει µειώσει την τήρηση µέτρων. Τυπικά είναι 
καλυµµένη -φυσικά- από τα όσα θεσµοθετεί η κυβέρνηση. Ωστόσο ουσιαστικά αντιµετωπίζουµε αύξηση των 
κρουσµάτων (ήδη άνω των 10.000) και αναµένεται να ανέβουν και άλλο. 

Όλα αυτά θα µπορούσαν να έχουν διαχειριστεί µε άλλον τρόπο, µε µικρό σχετικά κόστος και µε διευκόλυνση των 
εργαζοµένων και προστασία της υγείας µας. 

- Θα µπορούσε π.χ. να πριµοδοτηθεί κυρίως η χρήση της κτηριακής εγκατάστασης του Φαλήρου αντί του 
Κηφισού. 

- Θα µπορούσε η διοίκηση να συνεχίσει το διαµοιρασµό µασκών και self test στο προσωπικό ή τη διενέργεια 
σποραδικών rapid test µε δικό της κόστος. 

- Θα µπορούσε να αυξηθεί το προσωπικό καθαριότητας για να ενταθούν οι απολυµάνσεις τώρα που θα αυξηθεί 
ο αριθµός ατόµων στα κτήρια. 

- Κυρίως θα µπορούσε να παρέχει αυξήσεις και κάλυψη κόστους για τις µετακινήσεις, ενέργεια κ.λπ. 

Είναι προφανώς όµως πως η διοίκηση της εταιρείας δεν είναι διατεθειµένη να παραχωρήσει το παραµικρό. 
Αντιµετωπίζει εχθρικά το προσωπικό της και επιδεινώνει διαρκώς τις εργασιακές σχέσεις. Είναι ενδεικτικό πως 
η µόνη παροχή που ανακοίνωσε (δωρεάν σταθερή σύνδεση) την παρέχει ουσιαστικά σε µικρό µέρος εργαζοµένων και 
πάλι µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της δικής της παραγωγικότητας για όσους εργάζονται από το σπίτι. 

Την ίδια στιγµή η εργασία εντατικοποιείται και οι συµπεριφορές προϊσταµένων και στελεχών σε πολλά 
τµήµατα ξεφεύγουν. 

- Στα τέλη Μάη όλη η νέα φουρνιά νεοπροσλαµβανόµενων στους SoHo PT παραιτήθηκε µαζικά. Οι 
καταγγελίες από τους συναδέλφους -εκτός των χαµηλών µισθών- µας µεταφέρουν µεγάλη πίεση και συνεχείς 
παρενοχλήσεις στις κλήσεις, πολλές φορές παράλληλα σχόλια µέσω intrusion ενώ ο νέος συνάδελφος 
προσπαθεί να ακούσει και µιλά µε τον πελάτη, προσωπικές προσβολές, επιθέσεις και απαξιωτικές 
συµπεριφορές από Τ/Λς. 

- Οι παραιτήσεις νέων συναδέλφων και σε άλλα τµήµατα τηλεφωνικών κέντρων πέφτουν βροχή λόγω της 
πίεσης και των χαµηλών µισθών. 

- Στο 1399 από τους λεγόµενους RTMs γίνονται σχόλια και καθοδηγήσεις επί των διαλειµµάτων και του 
ωραρίου, όπως «στο προηγούµενο διάλειµµα βλέπω divert 5 λεπτά παραπάνω, για αυτό το επόµενο θα είναι 
µειωµένο», ενώ χρόνος για αιτήµατα όταν ζητείται δεν δίνεται ποτέ ή τους εγκρίνουν αστείες περιόδους από 5 
έως 15 λεπτά (5 λεπτά χρειάζεται κανείς µόνο για να ξαναθυµηθεί το case που διαχειρίστηκε πριν 2 ώρες). 
Παρόµοια ζητήµατα συµβαίνουν φυσικά και σε άλλες οµάδες. 

Καταλαβαίνουµε την µανία των επιθέσεων αυτών από διάφορα στελέχη της διοίκησης προκειµένου να εξασφαλίσουν 
τους παχυλούς µισθούς τους. Απορούµε όµως µε τη στάση κάποιων νέων συναδέλφων που καταλαµβάνουν θέσεις 
RTM και Τ/Λς. Αυτό που ονειρεύονταν στην επαγγελµατική τους ζωή ήταν να ξεζουµίζουν τον διπλανό τους και να 
συµπεριφέρονται απαξιωτικά σε συναδέλφους για ένα µισθό; Τους αφήνουµε στη δική τους ηθική κατάπτωση. 

Προειδοποιούµε όµως τη διοίκηση και όλους όσους ασκούν ελέγχους σε προσωπικό πως όλα αυτά δεν 
πρόκειται να µείνουν αναπάντητα και τους καλούµε να σταµατήσουν άµεσα το bullying στους συναδέλφους. 

 

 

Συνάδελφοι, 

Τα διαλείµµατα είναι συστατικό µέρος του ωραρίου, υπάρχουν για την απαραίτητα ξεκούραση του εργαζόµενου και 
όχι για την ρύθµιση της εργασίας. ∆εν τροποποιούνται κατά βούληση του κάθε προϊσταµένου. Να µη γίνεται αποδεκτή 
καµία µείωση διαλείµµατος για καµία αφορµή. Επίσης, αν έχει κάποιος καθυστερήσει λόγω διαχείρισης εργασίας να 
βγει διάλειµµά, δεν σηµαίνει πως αυτό µπορεί να αναβληθεί επ αόριστον «επειδή υπάρχει δουλειά». Οφείλει ο 
καθένας µας να το απαιτήσει αµέσως µόλις ολοκληρώσει τον σχετικό κύκλο εργασίας του. 



Συµπεριφορές απαξίωσης, χαρακτηρισµοί και πιέσεις επί της εργασίας πρέπει να καταγγέλλονται από όλους 
µας. Κανένας προϊστάµενος δεν έχει το δικαίωµα απαξίωσης κανενός συναδέλφου. Η ψυχολογική πίεση που ασκείται 
πολλές φορές µε συνεχείς παρενοχλήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις µε το απαράδεκτο intrusion έχει ο καθένας µας 
δικαίωµα να απαιτήσει άµεσα από τον όποιο προϊστάµενο του, να το σταµατήσει και να τον αφήσει να εργαστεί χωρίς 
πιέσεις. 

Είναι επίσης φανερό πως αν δεν ασχοληθούµε εµείς µε την υγεία µας δεν πρόκειται να το κάνει κανείς. Στις 
αρχές Ιούνη στα Πετράλωνα υπήρξαν στο βοηθητικό προσωπικό (φύλακες) κρούσµατα Covid. Η διοίκηση δεν 
ενηµέρωσε κανέναν και δεν πήρε κανένα ουσιαστικό µέτρο πέρα από την καραντίνα των δύο κρουσµάτων. Από τους 
υπεύθυνούς τους, τους ζητήθηκε να προβούν και σε PCR µε δικά τους έξοδα. ∆εν µας ξαφνιάζει αυτή η συµπεριφορά. 
Οι φύλακες και οι καθαρίστριες είναι εργαζόµενοι που εργάζονται σε καθεστώς µεγάλης εκµετάλλευσης και µε άσχηµες 
συνθήκες. Είναι ενδεικτικό πως έως και κάµερα παρακολούθησης έχει τοποθετηθεί στο γραφείο τους (reception 
Πετραλώνων) κατά παράβαση της οικείας νοµοθεσίας, ενώ πολλές φορές καταπατείται το δικαίωµα αδείας τους ή 
καλούνται να εργαστούν σε εξαντλητικά ωράρια (12ώρο) κ.ά. Αυτό το µοντέλο εργασίας θέλει να επιβάλλει η εταιρεία: 
ελάχιστοι µισθοί και υπερ-εντατικοποίηση. 

Είναι αναγκαίο για την προστασία της υγείας µας για ό,τι κρούσµα covid υπάρχει στους χώρους εργασίας να 
ενηµερώνετε το ∆Σ του Σωµατείου καθώς η διοίκηση δεν ενηµερώνει και δεν λαµβάνει σε πολλές περιπτώσεις 
µέτρα, όπως οφείλει. 

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να σκεφθούν διπλά πριν επιλέξουν µία ατοµική σύµβαση για τηλεργασία. Η 
λύση των ατοµικών συµβάσεων και της αποξένωσης µεταξύ µας θα επιφέρει µε σιγουριά µεγαλύτερη 
επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων.  

H διοίκηση δηµιουργεί πληθώρα εργασιακών σχέσεων, outsourcing, αποψίλωση των σταθερών σχέσεων εργασίας µε 
σκοπό να καθηλώνει τους µισθούς. 

Η λύση είναι στη δική µας οργάνωση και την απαίτηση µίας συλλογικής σύµβασης εργασίας µε κατοχύρωση 
µισθών και δικαιωµάτων για όλους τους εργαζόµενους που εργάζονται στη Vodafone µε ταυτόχρονη κάλυψη 
και πρόσληψη στη Vodafone όλων των συναδέλφων που εργάζονται τώρα µέσω άλλου εργοδότη. Η 
κατοχύρωση µίας τέτοιας σύµβασης ωστόσο δεν µπορεί να υλοποιηθεί µε αποσπασµατικές κινήσεις. Σε µία εποχή 
χωρίς ουσιαστικό θεσµικό πλαίσιο που να υποχρεώνει τον εργοδότη σε ικανοποιητικά µίνιµουµ αµοιβών και µε την 
παράλληλη «εξαφάνιση» των κλαδικών συµβάσεων εργασίας, η συζήτηση για τη διεκδίκηση σύµβασης περνά µέσα 
από τις µάχες και την αντίσταση στις αλλαγές εργασιακών σχέσεων που προωθεί η εταιρεία καθώς και στην επέκταση 
της δικής µας ανεξάρτητης οργάνωσης. Για να διεκδικήσουµε αποτελεσµατικά σύµβαση εργασίας στο ισχύον 
νοµικό καθεστώς χρειάζεται να υποχρεώσουµε τη διοίκηση στην πράξη σε προσλήψεις µε σταθερές σχέσεις 
εργασίας και να αντισταθούµε στην πολιτική επέκτασης του outsourcing.  Τέτοιοι αγώνες που θα 
υποχρεώσουν την µεταφορά συµβάσεων προσωπικού στην εταιρεία και θα ακυρώσουν ουσιαστικά το 
outsourcing, απαιτούν τη δική µας οργάνωση και συµµετοχή στις διαδικασίες του σωµατείου και µεγάλες 
καθολικές κινητοποιήσεις στο παράδειγµα των εργαζοµένων της e-foοd ή της Cosco. Στα πλαίσια αυτά 
καλούµε όλους τους συναδέλφους να πλαισιώσουν το Σωµατείο µε την εγγραφή τους και τη συµµετοχή τους 
στις διαδικασίες του. 
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