
Vodafone: «Καλό Πάσχα» – με πολλά κέρδη, 
πολλές απολύσεις και απειλές σε εργαζόμενους
Οι περισσότεροι έχουν ακούσει στις απανωτές διαφημίσεις της 
εταιρείας στα ΜΜΕ για το πόσο η Vodafone ενδιαφέρεται για την 
ποιοτική σχέση με την οικογένεια… Δεν υπάρχει έντυπο της εται-
ρείας που να μην περιαυτολογεί για το πόσο φιλική είναι για τους 
εργαζόμενούς της, πόσο τους σέβεται και πόσο τους φροντίζει…
 

Η αλήθεια όμως είναι «λίγο» διαφορετική….

Παραμονές Πάσχα 

Παραμονές του Πάσχα, η διοίκηση της εταιρείας κάλεσε στο Υπη-
ρεσιακό Συμβούλιο της εταιρείας για απολογία, συνδικαλιστές 
και μέλη του σωματείου των εργαζομένων, επειδή τόλμησαν να 
διαμαρτυρηθούν στα κτίρια της εταιρείας ενάντια στο κύμα απο-
λύσεων που έχει εξαπολύσει τις τελευταίες βδομάδες και ήδη ξε-
περνούν τις 30!

Εφτασε στο σημείο να στείλει και εξώδικο στο σωματείο, όπου 
ευθέως απειλεί με απολύσεις επειδή οι εργαζόμενοι διαμαρτυρή-
θηκαν αλλά και περιφρούρησαν την 24ωρη απεργία τους στις 4 
Απρίλη έξω από τα κτίρια της εταιρείας… Προφανώς όταν οι συν-
δικαλιστές δεν είναι του είδους του Παναγόπουλου (προέδρου της 
ΓΣΕΕ) η Vodafone ενοχλείται πάρα πολύ… 

Η Vodafone με αριθμούς

Μήπως όλα αυτά γίνονται επειδή η εταιρεία έχει σοβαρά οικονομι-
κά προβλήματα και οδηγείται σε κρίση; Οχι – κάθε άλλο. Είναι μια 
κερδοφόρα εταιρεία, της οποίας όμως η απληστία για κέρδη είναι 
ακόρεστη.

Η Vodafone είναι η 2η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στην κι-
νητή τηλεφωνία, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 25 
χώρες.

Στην Ελλάδα, το 1ο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης του 2016 
(Απρίλης – Σεπτέμβρης 16) τα κέρδη της ήταν 130 εκατ. € έναντι 115 
εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, ενώ τα 
λειτουργικά κέρδη 48 εκατ. ευρώ έναντι 42 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία μειώνει διαρκώς τους μισθούς και τα επιδόματα, προ-
χωρεί διαρκώς σε απολύσεις εργαζομένων και από το 2014 αρνεί-
ται να υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – με άλλα λόγια 
αρνείται να αναγνωρίσει δικαιώματα στους εργαζόμενούς της. 

Αθροιστικά το συνολικό κόστος μισθοδοσίας και παροχών της επι-
χείρησης (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας) 
έχει μειωθεί από 103 εκατ. € το 2012-13 σε 69,06 εκατ. € το 2014-15. 
Την ίδια στιγμή οι συνδρομητές της αυξάνονται (π.χ. οι συνδρομη-
τές κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του Σεπτέμβρη 2016 αυξήθηκαν 
σε 5.869.000 έναντι 5.321.000  ένα χρόνο νωρίτερα – αύξηση πάνω 
από 500.000). Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας στον τελευ-
ταίο ετήσιο απολογισμό της το 2014-2015 είχε 1.413 εργαζόμενους 
με συμβάσεις αορίστου χρόνου και  1.039 επινοικιαζόμενους εργα-
ζόμενους ενώ 7 χρόνια πριν (2007 – 2008) απασχολούσε συνολικά 
2.779 εργαζόμενους με σταθερές συμβάσεις εργασίας.

Με άλλα λόγια οι παλιοί εργαζόμενοι διώχνονται μαζικά και αντί-
στοιχα αυξάνονται οι νεοπροσλαμβανόμενοι από τα σκλαβοπά-

ζαρα των εταιρειών ενοικίασης, οι οποίοι αμείβονται με μισθούς 
πείνας, που ξεκινάνε από τα 290 ευρώ για 4ωρη απασχόληση, χω-
ρίς να τους αναγνωρίζεται καμία προϋπηρεσία ή συνδικαλιστικό 
δικαίωμα. 

Ετσι γίνεται η Vodafone μεγάλη και τρανή...

Συμπαράσταση στον αγώνα

Το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στην Vodafone βρίσκεται 
σε κινητοποιήσεις. Εχει πραγματοποιήσει δύο 24ωρες απεργίες 
στις 8/12 και στις 4/4 καθώς και πολύωρη αποχή στις 6/4. Μαζί και 
με άλλα σωματεία του χώρου της κινητής τηλεφωνίας,  που επί-
σης αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα (πχ Cyta, Wind, Nokia, 
Victus κα) γίνονται προσπάθειες να συντονίσουν τα βήματά τους 
ενάντια στην κοινή επίθεση των εργοδοτών.

Χρειάζονται όμως και τη συμπαράστασή μας. Εχει αποδειχτεί ότι 
η στάση της κοινωνίας και του καταναλωτικού κοινού μπορεί να 
παίξει καθοριστικό ρόλο στην πίεση που ασκείται στην εργοδοσία. 
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι στα καταστήματα H&M, όπου 
η εργοδοσία υποχώρησε από τις απαράδεκτες ατομικές συμβά-
σεις που επιχείρησε να επιβάλει, μετά τη δυναμική στάση των ερ-
γαζομένων και τις κινητοποιήσεις έξω από τα καταστήματα της σε 
Αθήνα και Θεσσ/νίκη. 

Το ίδιο μπορεί να γίνει και στη  Vodafone. 

Αυτό που γίνεται στη Vodafone μας αφορά, γιατί αν περάσουν αυ-
τές οι πολιτικές, αύριο θα είμαστε εμείς στη θέση των εργαζομέ-
νων στη Vodafone, ή για τους πιο παλιούς, τα παιδιά τους. 

Ζητούμε, επομένως και απαιτούμε: 

• Το σταμάτημα των απολύσεων, των απειλών και των διώξεων 

• Την κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος της επινοικί-
ασης – την πρόσληψη των επινοικιαζομένων απευθείας από 
την Vodafone για την οποία πραγματικά δουλεύουν 

• Την υπογραφή αξιοπρεπούς επιχειρησιακής συλλογικής σύμ-
βασης στην εταιρεία
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