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25 Ιανουαρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη. 

Θέμα: «Καταγγελία ότι ασκούνται πιέσεις για υπογραφή ατομικών συμβάσεων 

εργασίας χωρίς την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ενοικιαζόμενο προσωπικό στη 

Vodafone, που εργάζεται περισσότερο από 3 έτη μέσω της Adecco/Atlas.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) είναι ο αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ορθή εφαρμογή της 

εργατικής νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, της 

ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Επιπλέον, το Σ.ΕΠ.Ε. είναι αρμόδιο να 

ερευνά, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την 

αδήλωτη εργασία. Πέραν του ελεγκτικού του ρόλου, το Σ.ΕΠ.Ε. λειτουργεί ταυτόχρονα 

ενημερωτικά, συμβουλευτικά, προληπτικά και συμφιλιωτικά, καλύπτοντας μέσω του 

δικτύου των περιφερειακών υπηρεσιών του το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.  

Σημειωτέον, ότι με το νέο υπ’αρ. 4808/2021 εργασιακό νόμο η Επιθεώρηση Εργασίας 

λειτουργεί πλέον ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με λειτουργική ανεξαρτησία, 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από 

κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές και ασκεί τις 

αρμοδιότητες του ΣΕΠΕ που καταργείται. Παράλληλα λειτουργεί κατά τα πρότυπα 

της ΑΑΔΕ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ενώ η επιλογή του Διοικητή θα γίνεται με 

ανοικτό διαγωνισμό και στην Επιτροπή θα προεδρεύει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ. 

Με τις παραπάνω αλλαγές που αποδυνάμωσαν και  de facto κατήργησαν το Σ.Ε.Π.Ε., 

χρειάζεται να διερευνηθεί έτι περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του Σ.Ε.Π.Ε. καθώς 

έχει υποβληθεί ήδη καταγγελία από το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Vodafone-

Πάναφον ότι σε σημαντικό τμήμα του προσωπικού στη Vodafone ασκούνται ισχυρές 

πιέσεις, προκειμένου να καταπέσει η νόμιμη προϋπηρεσία του και να απωλέσουν όλα 

τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν. Συγκεκριμένα, εδώ και περίπου 10 ημέρες 

εργαζόμενοι με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 3 ετών στη Vodafone, ως ενοικιαζόμενο 

προσωπικό μέσω της εταιρείας Adecco και της Atlas - επίσης προσκείμενη στον όμιλο 

Adecco - δέχονται πιέσεις για υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας χωρίς την 

αναγνώριση της νόμιμης προϋπηρεσίας τους. Η μόνη χρονική ένδειξη που 

αναγράφεται είναι ότι η ατομική σύμβαση εργασίας ισχύει από 1/1/2022. Οι όμιλοι 

που εκμεταλλεύονται την εταιρεία Adecco, προκειμένου να αντισταθμίσουν το 
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μηδαμινό ‘’κόστος’’ από την πενιχρή αύξηση του βασικού μισθού – 13 ευρώ με τις 

κρατήσεις – καταργούν τις τριετίες, δηλαδή την προϋπηρεσία, σε εργαζομένους που 

αμείβονται με μισθούς των 650 ευρώ. Μετά την αρχική καταγγελία και την 

αποκάλυψη της μεθόδευσης στους εργαζόμενους, οι υπεύθυνοι της Adecco τους 

ενημέρωσαν προσχηματικά, πως δεν επιθυμούν να θίξουν τα δικαιώματά τους και την 

προϋπηρεσία τους και πως η νέα σύμβαση διαμορφώθηκε στη λογική της 

αποτύπωσης της αύξησης – κοροϊδίας που έχει δώσει πρόσφατα η κυβέρνηση 

Μητσοτάκη στον κατώτατο μισθό. Εντούτοις απαντούν αρνητικά στα αιτήματα των 

εργαζόμενων να αναγράφεται η πραγματική ημερομηνία πρόσληψης.  

Χρειάζεται να σημειωθεί δε, ότι οι κατάπτυστες ατομικές συμβάσεις έχουν αποσταλεί 

μόνο σε εργαζομένους που εργάζονται για περισσότερο από 3 έτη, γεγονός που 

καταδεικνύει την στόχευση και την υποκρισία της εργοδοτικής πλευράς. Σχετική 

ενημέρωση έχει ήδη αποσταλεί στις υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας και στο 

Υπουργείο Εργασίας. Η απουσία ελέγχων και η ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη έχει 

αποθρασύνει τους εργοδότες σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Για αυτές τις 

εξελίξεις και τις πιέσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι καθημερινά, η σημερινή 

κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

- Πως προτίθεστε να δράσετε με τις υπηρεσίες του υπουργείου σας ώστε να 

σταματήσουν οι προαναφερόμενες άθλιες πρακτικές που καταγγέλλονται από το 

Σωματείο Εργαζομένων Vodafone – Πάναφον; 

- Πότε σκοπεύετε να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) καθώς ο ελεγκτικός του ρόλος έχει αποδυναμωθεί εντελώς, όπως 

αποδεικνύεται και από την υφιστάμενη καταγγελία; 
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