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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Η διοίκθςθ τθσ Vodafone επιχειρεί να καταργιςει το 8ωρο  

και να επιβάλλει το 9ωρο εργαςίασ 
 

Σε ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε λίγεσ μζρεσ πριν, μεταξφ των εκπροςϊπων του Σωματείου 
Εργαηομζνων Vodafone και τθσ Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ Vodafone, 
ανακοίνωςε πωσ κα εφαρμόςει ςε όςουσ εργαηόμενουσ δεν εργάηονται ςε κακεςτϊσ βαρδιϊν, 
 ωράριο εργαςίασ 9:00-18.00, δθλαδι υποχρεωτικό 9ωρο. Αυτι τθν αφξθςθ του χρόνου εργαςίασ 
κατά μια ϊρα κάκε μζρα προςπάκθςαν να τθν εμφανίςουν ωσ μία «απλι διευκζτθςθ του χρόνου 
εργαςίασ» και μάλιςτα κετικι για τουσ εργαηόμενουσ κακϊσ τθν παρουςίαςαν ωσ αφξθςθ του 
διαλείμματοσ από μιςι ςε μία ϊρα μζςα ςτο 9ωρο ωράριο!  Θταν δε τόςο προκλθτικι θ ςτάςθ τουσ, 
που δεν δζχτθκαν ότι ζχουμε να κάνουμε με αφξθςθ του ωραρίου εργαςίασ, αλλά επζμεναν ότι 
αυξάνουν το διάλειμμα. Στθν τελευταία Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ που είχαμε υπογράψει ωσ 
Σωματείο, προβλζπονταν υποχρεωτικό διάλλειμα μιασ ϊρασ εντόσ του 8ωρου εργαςίασ. Βάςει 
νομοκεςίασ το διάλειμμα είναι υποχρεωτικό και εντόσ του ωραρίου εργαςίασ. Γι’ αυτό το λόγο 
άλλωςτε θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ εν τζλει ζκανε επίκλθςθ του «διευκυντικοφ δικαιϊματοσ» για τθν 
επιβολι του 9ϊρου. 

Με το «ζτςι κζλω» παρουςιάηει τθν αλλαγι ςτο ωράριο ωσ μια αλλαγι ςτο διάλειμμα, που το 
μετράει ωσ μθ εργάςιμο χρόνο, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα είναι αμειβόμενοσ χρόνοσ εργαςίασ, 
προβλζπεται και ςυμπεριλαμβάνεται μζςα ςτο ωράριο. Προςπακεί με αυτόν τον τρόπο να 
αντιμετωπίςει τον ολοζνα αυξανόμενο όγκο εργαςίασ, που ζχει πολλαπλαςιαςτεί από τισ εκατοντάδεσ 
απολφςεισ που ζχουν γίνει, αλλά και ενόψει τθσ ςυγχϊνευςθσ με τθν Cyta.   Ξζρουμε επίςθσ ότι λόγω 
του όγκου δουλειάσ και τθσ πίεςθσ που υπάρχει, ςτθν πράξθ, μεγάλο μζροσ των ςυναδζλφων δεν κα 
κάνει καν το προβλεπόμενο διάλλειμα, άρα κα εργάηονται 9 ϊρεσ ςυνεχόμενεσ για όλθ τθν 
εβδομάδα.  

Μετά τισ περικοπζσ ςτουσ μιςκοφσ, τισ εκατοντάδεσ απολφςεισ με τθν μορφι «εκελοφςιασ 
παραίτθςθσ», τθν επζκταςθ τθσ επινοικίαςθσ εργαηομζνων, τισ περικοπζσ ςτον μιςκό, τθν 
παραπομπι ςυνδικαλιςτϊν και του ωματείου μασ ςτα δικαςτιρια, τισ απολφςεισ εργαηομζνων 
που πρωτοςτατοφν ςτον αγϊνα, θ εργοδοςία μιασ κερδοφόρασ πολυεκνικισ επιχειρεί να 
καταργιςει ότι κατακτικθκε από το εργατικό κίνθμα 100 χρόνια πριν!  

Η κατάργθςθ του 8ϊρου αποτελεί μζροσ μίασ βακιάσ αντεργατικισ ςτρατθγικισ, θ οποία 
ςχεδιάηεται να επεκτακεί ςε όλθ τθν ευρωηϊνθ και τθν ΕΕ. Πριν από λίγουσ μινεσ άλλωςτε 
ψθφίςτθκε νόμοσ από τθ νζα αντεργατικι και ακροδεξιά κυβζρνθςθ  του Sebastian Kurz ςτθν 



Αυςτρία, που προβλζπει τθν αφξθςθ των ωρϊν εργαςίασ ζωσ και 12 ϊρεσ κάκε μζρα ι ζωσ 60 τθν 
εβδομάδα!!! 

Η Vodafone πρωτοπορεί για άλλθ μία φορά ςτισ αντεργατικζσ επικζςεισ, κακϊσ αυτι τθ φορά 
επιχειρεί να καταργιςει ζνα από τα ςθμαντικότερα δικαιϊματα που κατοχφρωςε το εργατικό 
κίνθμα –και ςυνταγματικά και νομικά- μετά από μακροχρόνιουσ και αιματθροφσ αγϊνεσ. 

Η εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου μζτρου, αν περάςει, γυρνάει τουσ εργαηόμενουσ κυριολεκτικά 
ζναν αιϊνα πίςω, όταν δοφλευαν και ηοφςαν ωσ ςκλάβοι. Μασ αναγκάηει να εργαηόμαςτε κακθμερινά 
9 ϊρεσ, ςτουσ γνωςτοφσ εξαντλθτικοφσ ρυκμοφσ, ανατρζπει τισ ηωζσ όλων μασ, μειϊνει τον 
πραγματικό χρόνιο ξεκοφραςθσ και  εκτιμοφμε πωσ πολφ ςφντομα κα επιχειρθκεί να εφαρμοςτεί και 
ςε άλλεσ επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα και όχι μόνο. 
Το Σωματείο μασ και οι εργαηόμενοι ςε καμία περίπτωςθ δεν πρόκειται να ςυναινζςουμε. Μετά από 
Συνζλευςθ βριςκόμαςτε ιδθ ςε κινθτοποιιςεισ που κα κλιμακωκοφν το επόμενο διάςτθμα εφόςον θ 
εργοδοςία επιμζνει ςτθν εφαρμογι του 9ωρου. Ζθτάμε τθν υποςτιριξθ και ςυμπαράςταςθ ςτον 
αγϊνα μασ από το ςφνολο του εργατικοφ κινιματοσ και των κοινωνικϊν φορζων κακϊσ θ κατάργθςθ 
του 8ωρου μασ αφορά όλουσ!  

  

Σο Δ του  

Πανελλινιου ωματείου Εργαηομζνων Vodafone-Πάναφον 

 

 

  

 

  

  

 

 


