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Προς: 

- τα Σωµατεία Μέλη του ΕΚΑ 
 
 
 
 
Το ΕΚΑ συµπαραστέκεται στον αγώνα του Πανελλήνιου Σωµατείου 

Εργαζοµένων VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ, για τη σύναψη 

Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης.  Σας αποστέλλουµε το 

ψήφισµα συµπαράστασης και σας ζητάµε να συνυπογράψετε το 

κείµενο του Σωµατείου. 

 

Το ∆.Σ. 

 
 
 
 
 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 
(Αρ. Απόφασης Πρωτοδικείου: 5215/2008) 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 57/2009  

Χαλάνδρι, 15/12/2009 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
 Η διοίκηση της VODAFONE να αποσύρει την προσφυγή εναντίον του 
Επιχειρησιακού Σωµατείου 

 Κανένα εµπόδιο στη σύναψη Συλλογικών Συµβάσεων 
Τους τελευταίους µήνες το Πανελλήνιο Σωµατείο Εργαζοµένων Vodafone-Πάναφον, έχει ξεκινήσει τις διεργασίες 

για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ). Κατέθεσε επίσηµη πρόταση για 
διαπραγµάτευση προς τη διοίκηση της εταιρείας στις 4 Νοεµβρίου. 

Στην πρώτη συνάντηση, που έγινε στις 26 Νοεµβρίου, η ∆ιοίκηση της εταιρείας αρνήθηκε οποιαδήποτε 
συζήτηση για ΕΣΣΕ, προβάλλοντας ως επιχειρήµατα την δύσκολη οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και τη 
γενικότερη κρίση της αγοράς. Αρνήθηκε κατηγορηµατικά τις διαπραγµατεύσεις για ένα συνολικό σχέδιο 
κατοχύρωσης των εργαζοµένων, και αντιπρότεινε την συζήτηση για επιµέρους ειδικά θέµατα χωρίς 
χρονοδιάγραµµα και δεσµεύσεις.  

Τονίζουµε πως την ίδια στιγµή η Vodafone συνεχίζει να είναι από τις πλέον κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα 
µε νέα ανοίγµατα στην αγορά και κινήσεις που σταθεροποιούν τα κέρδη της και τις επενδύσεις της (µόνο για την 
περίοδο Απριλίου-Σεπτεµβρίου 2009 καταγράφει συνολικά έσοδα 601 εκατ. στερλίνες (673,12 εκατ. ευρώ). 

Στην ίδια συνάντηση η ∆ιοίκηση µας ενηµέρωσε πως η εταιρεία έχει προσφύγει εναντίον του σωµατείου στην 
Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.1264/1982 -η οποία εκδικάστηκε στις 11 ∆εκεµβρίου- αµφισβητώντας την 
αντιπροσωπευτικότητά του και τη δυνατότητά του να συνάπτει ΕΣΣΕ. Ως επιχείρηµα προβάλλεται το γεγονός ότι 
στο σωµατείο δεν επιτρέπεται η συµµετοχή διοικητικών/διευθυντικών στελεχών µε θέσεις υψηλότερες του επιπέδου 
team leader (supervisors, managers, κλπ.), ενώ ισχυρίζονται πως η σύνθεση του σωµατείου δεν είναι 
αντιπροσωπευτική των εργαζοµένων της εταιρείας. 

Είναι ολοφάνερο πως η διοίκηση της εταιρείας όχι µόνο δεν προτίθεται να συζητήσει την εφαρµογή της ΕΣΣΕ, 
αλλά θα κρατήσει την ίδια σκληρή και αντεργατική στάση που διατηρεί όλον αυτόν τον καιρό, όταν προβαίνει σε 
απολύσεις, «οικειοθελείς αποχωρήσεις», εντατικοποίηση της εργασίας, απόπειρες outsourcing (όπως µε την 
πρόσφατη περίπτωση των συναδέλφων από το τµήµα ADSL/Broadband), αλλά και έµµεσης αντικατάστασης του 
τακτικού προσωπικού µε υπενοικιαζόµενους που αµείβονται µε πενιχρούς µισθούς και εργάζονται µε µηνιαίες 
συµβάσεις. 

Τα Σωµατεία και οι συνδικαλιστές που υπογράφουµε το παρόν ψήφισµα, συµπαραστεκόµαστε στον δίκαιο 
αγώνα του Σωµατείου Εργαζοµένων στην VODAFONEΕ για την σύναψη Επιχειρησιακής Συλλογικής 
Σύµβασης. 

Στηρίζουµε την Παράσταση ∆ιαµαρτυρίας που καλεί το Σωµατείο την ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου στις 8:00 
π.µ. στις κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις της VODAFONE, Τζαβέλλα 1-3 στο Χαλάνδρι και απαιτούµε από 
την ∆ιοίκηση της: 
• Να αποσύρει άµεσα την προσφυγή εναντίον του Επιχειρησιακού Σωµατείου. 
• Να σταµατήσει τις κωλυσιεργίες και να συνάψει Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, που να 

ανταποκρίνεται στο σηµερινό κόστος ζωής και να αναλογεί στο µέγεθος και τα κέρδη της Επιχείρησης. 
• Να σταµατήσει άµεσα κάθε απόπειρα µείωσης του προσωπικού µε οποιονδήποτε τρόπο.  

Όλοι µαζί είµαστε πιο δυνατοί και µπορούµε να πετύχουµε καλύτερες εργασιακές συνθήκες και δίκαιες αµοιβές 
για κάθε εργαζόµενο. 

Το ∆Σ του Πανελληνίου Σωµατείου Εργαζοµένων Vodafone 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 


