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Κατάστημα Vodafone Αγίας Παρασκευής 

Οι συνάδελφοι από το franchise πετιούνται στα αζήτητα… 

 

Πριν 3 εβδομάδες περίπου ενημερώναμε με ανακοίνωσή μας για την κατάσταση των 
συναδέλφων στο κατάστημα της Αγίας Παρασκευής. Μία εβδομάδα μετά -στις 20 Μαΐου- η 
διοίκηση ενημέρωνε τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών πως να χειρίζονται πελάτες που 
ρωτάνε για την τύχη του καταστήματος της Αγίας Παρασκευής. 

Φυσικά καμία ενημέρωση δεν έκανε κανένας υπεύθυνος της διοίκησης για την τύχη 
των συναδέλφων. Ο οικονομικός συνεργάτης της Vodafone και εκπρόσωπος της Innovis 
Telecom μετά από εβδομάδες υπεκφυγών ανακοίνωσε στους συναδέλφους την 
προηγούμενη εβδομάδα, που υποστήριζαν την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του καταστήματος, 
την απόλυσή τους. Φυσικά παράλληλα με αυτήν τους ανακοίνωσε πως: 

- Δεν μπορεί να τους καταβάλλει το σύνολο αποδοχών αφού το κατάστημα δεν 
λειτουργούσε. 

- Πως αργότερα θα καταβάλλει το επίδομα αδείας -για την άδεια ούτε κουβέντα. 

Ταυτόχρονα -επικαλούμενος τις υπογραφές των συμβάσεων των συναδέλφων- τους 
ανακοίνωσε πως ότι τους καταβάλλει, θα τους καταβληθεί περικομμένα επί 4ώρου (και όχι 
8ώρου εργασίας) και δεν αναφέρθηκε σε αποζημίωση. 

Υπενθυμίζουμε πως τον 5/2021 ο συγκεκριμένος εργοδότης επέβαλλε σε όλους τους 
συναδέλφους εκεί να υπογράψουν σύμβαση αλλαγής εργοδότη (καθώς άλλαξε ΑΦΜ και 
επωνυμία), ενημερώνοντας προφορικά πως δεν αλλάζει τίποτα στη σχέση εργασίας τους και 
αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματά τους. «Ξέχασε» βέβαια να το καταγράψει και στη 
σύμβαση και παραπλάνησε τους συναδέλφους με αυτόν τον τρόπο να υπογράψουν μία 
σύμβαση, ουσιαστικά διαγράφοντας την προϋπηρεσία τους. 

Επιπλέον, τον προηγούμενο Απρίλη -όταν ξεκίνησαν δηλαδή οι οικονομικές διαφορές του με 
τη Vodafone- στους συναδέλφους του τηλεφωνικού του τμήματος τους ζήτησε «καθώς είναι 
δύσκολη η κατάσταση» να αποδεχθούν να υπογράψουν 4ωρο, προφορικά για άλλη μία φορά 
διαβεβαιώνοντάς τους πως θα λαμβάνουν στο χέρι το μισθό 8ώρου, πως δεν αλλάζει τίποτα 
και πως θα υπογράψουν και πάλι για 8ωρο «όταν φτιάξει η κατάσταση». Για άλλη μία φορά 
εκμεταλλευόμενος την πίεση που ασκούσε στην ανάγκη που είχαν οι συνάδελφοι να 
εργαστούν, ουσιαστικά μεθόδευσε την περικοπή των αμοιβών τους εν όψει του κλεισίματος 
που ερχόταν και τους εξαπάτησε. 

Επισημαίνουμε πως μετά τις παρεμβάσεις του Σωματείου ο εργοδότης είχε καταβάλλει τις 
αποδοχές Απριλίου. 

Επίσης η δημοσιοποίηση του περιστατικού προκάλεσε και επερώτηση στη Βουλή στις 
16 Μαΐου εκ μέρους της ανεξάρτητης βουλευτής Αγγελικής Αδαμοπούλου. 

Κάτω από τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων που μένουν άνεργοι τελικά τους έδωσε μέρος 
των αποδοχών που δικαιούνται με την υπόσχεση πως θα τους δοθούν σε λίγο χρονικό 
διάστημα και τα υπόλοιπα. Οι συνάδελφοι έτσι απολύονται ουσιαστικά χωρίς να τους 
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καταβληθεί το σύνολο από τις τελευταίες νόμιμες αποδοχές τους με την υπόσχεση 
εξόφλησης. 

Είναι προφανές πως ο εκπρόσωπος της Innovis Telecom προκειμένου να διαχειριστεί την 
κατάσταση που έχει δημιουργήσει ξεφορτώνεται, όπως μπορεί, τους εργαζόμενους και τους 
αντιμετωπίζει σαν «βαρύδια» όπου προσπαθεί να τους ξεφορτωθεί με το μικρότερο δυνατόν 
κόστος. Την προηγούμενη Παρασκευή ανακοίνωσε και στους τελευταίους συναδέλφους που 
είχαν απομείνει την απόλυσή τους με την υπόσχεση καταβολής των νομίμων αποδοχών τους 
σε… δόσεις και μία υπόσχεση πρόσληψης σε άλλον παρεμφερή εργοδότη. 

Οι μεθοδεύσεις αυτές δεν είναι καινούριες. Τις έχουμε δει και τις έχουμε ζήσει άπειρες 
φορές με διάφορες παραλλαγές με τους εργολάβους που συνεργάζεται η Vodafone 
και τις σχέσεις εργασίας που έχει επιβάλλει σε όλο το εύρος της εταιρείας με το 
εκτεταμένο outsourcing. 

Μετά τα παραπάνω μονόδρομος είναι για τους συναδέλφους η καταγγελία στην 
επιθεώρηση εργασίας και η διεκδίκηση του συνόλου των νομίμων αμοιβών τους. 

Γνωρίζουμε πως το κατάστημα της Αγίας Παρασκευής φυσικά η Vodafone θα το 
λειτουργήσει. Γνωρίζουμε καλά πως δεν πρόκειται να χάσει δεκάρα από τα κέρδη της και την 
εμπορική της λειτουργία. Για αυτό το λόγο απαιτούμε άμεσα να μεριμνήσει για τους 
συναδέλφους που χάνουν την εργασία τους. Άμεσα να απορροφηθούν από την εταιρεία και 
να μην μείνουν μέρα άνεργοι με πλήρη κάλυψη των αμοιβών τους.  

 

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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