
From: Kassapidis, Panagiotis, Vodafone <Panagiotis.Kasapidis@vodafone.com> 
Sent: Wednesday, September 29, 2021 12:37 PM 
To: Nevrokoplis, Theodoros, Vodafone <Theodoros.Nevrokoplis@vodafone.com>; Koronellos, Nikos, Vodafone 
<nikos.koronellos@vodafone.com>; Papaioannou, Vassiliki, Vodafone <Vassiliki.Papaioannou@vodafone.com> 
Cc: Kassapidis, Panagiotis, Vodafone <Panagiotis.Kasapidis@vodafone.com>; Papazafeiropoulos, Panagiotis, 
Vodafone <Panagiotis.Papazafeiropoulos@vodafone.com>; Giannikaki, Olympia, VF EXTERNAL 
<olympia.giannikaki1@vodafone.com>; Katsikas, Nikos, Vodafone <Nikos.Katsikas@vodafone.com>; Chatzistelios, 
Dimitrios, VF EXTERNAL <dimitrios.chatzistelios1@vodafone.com>; Gorou, Zaklin, Vodafone 
<Zaklin.Gorou@vodafone.com>; Aslanidi, Anna, Vodafone <Anna.Aslanidi@vodafone.com>; Manoli, Konstantina, 
Vodafone <Konstantina.Manoli@vodafone.com> 
Subject: Παροχή και χρήση ακατάλληλων ακουστικών στα Τηλεφωνικά Κέντρα 
  

Καλημέρα σας, 
  
Τους τελευταίους μήνες έχουν τεθεί ζητήματα εξοπλισμού όσον αφορά στα τηλεφωνικά κέντρα τα οποία χρήζουν 
της προσοχής και άμεσης διαχείρισης από πλευράς σας. 
Συγκεκριμένα κατά την εκπαίδευση συναδέλφων και την παροχή εξοπλισμού σε αυτούς, τους δίδονται για την 
εργασία τους ακουστικά (headsets) τα οποία έχουν κατασκευαστεί με προδιαγραφές ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
(gaming). Τα μοντέλα που δίδονται στους συναδέλφους αφορούν ακουστικά (headsets) των εταιρειών turbo-x 
(ΠΛΑΙΣΙΟ) και Media Tech. 
  
Σε σχέση με τα ακουστικά που ενδείκνυνται για χρήση σε περιβάλλοντα γραφείου και δίνονταν παλαιότερα (jabra), 
τα νέα μοντέλα που έχετε επιλέξει έχουν σημαντικές διαφορές και είναι πολύ επιβαρυντικά στην καθημερινή χρήση. 
  
Συγκεκριμένα: 
- Βάρος. Το ακουστικό της media tech είναι λίγο βαρύτερο από 200γρ. Τα ακουστικά της Turbo-X είναι αρκετά 
βαρύτερα και ξεπερνούν τα 300γρ. Την ίδια στιγμή τα ακουστικά της εταιρείας jabra που χρησιμοποιούσαμε 
παλαιότερα  είναι βάρους οριακά άνω των 100γρ. Στη ζύγιση περιλαμβάνουμε το κύριο μέρος καθώς και το καλώδιο. 
Ωστόσο, το βαρύτερο μέρος είναι το περίβλημα κεφαλής με το ακουστικό. Το επιπλέον βάρος με την πάροδο 8ωρου 
δημιουργεί έντονη αίσθηση κόπωσης στον εργαζόμενο. 
  
- Καλύπτρα αυτιών. Τα καινούρια ακουστικά (της media tech, πολύ περισσότερο της turbo-x ΠΛΑΙΣΙΟ) είναι πλήρως 
επικαλυπτικά με κάλυμμα συνθετικού δέρματος. Σε αντίθεση στον παλαιότερος εξοπλισμό (jabra) δεν ήταν πλήρως 
επικαλυπτική, ενώ η καλύπτρα ήταν από αφρώδες συνθετικό υλικό που έδινε δυνατότητα διαπνοής. Το αποτέλεσμα 
είναι πως τα ακουστικά που παρέχετε αυτή τη στιγμή προκαλούν εφίδρωση, η οποία δημιουργεί έντονη ενόχληση 
σε κάποιες λίγες περιπτώσεις και ερεθισμούς. Επίσης η καλύπτρα στις νέες παρτίδες (media tech, turbo-x ΠΛΑΙΣΙΟ) 
δεν αφαιρείταιούτε αντικαθίσταται γεγονός που δημιουργεί ζητήματα και για τον καθαρισμό τους και τη γενικότερη 
υγιεινή. 
                                                                                                                                                                                                                   
- Τύπος ακουστικών. Οι νέες παρτίδες αφορούν μοντέλα διπλών ακουστικών σε αντίθεση με τις παλαιότερες 
παρτίδες που αφορούσαν μοντέλα μονών ακουστικών. Τα διπλά ακουστικά έχουν μεν το όφελος πως απομονώνουν 
πιο αποτελεσματικά από τον περιβάλλοντα (εξωτερικό) θόρυβο, ωστόσο ο ακουστικός φόρτος στον εργαζόμενο με 
την πάροδο των ωρών είναι μεγάλος. Είναι σημαντικό για την υγεία των συναδέλφων να είναι χαμηλό το επίπεδο 
του θορύβου στο περιβάλλον των τηλεφωνικών κέντρων και να γίνεται χρήση headset μονού ακουστικού, που δίνει 
τη δυνατότητα ανά διάστημα κάποιων ωρών (2 έως 3) να γίνεται εναλλαγή πλευράς. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται 
σημαντικά ο φόρτος που δέχεται η ακοή των εργαζομένων. 
  
- Μικρόφωνο. Υπάρχουν πολλές αναφορές από συναδέλφους πως στις νέες παρτίδες δεν υφίσταται αποτελεσματική 
λειτουργία μικροφώνου, ειδικά στην παρτίδα της Turbo-X. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να 
ανεβάζουν την ένταση της φωνής τους για να ακουστούν καλύτερα με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη κόπωση και 
ταλαιπωρία τους στη διάρκεια του 8ώρου. 
  
- Χρήση. Παρατηρούμε πως σε πολλές περιπτώσεις κατά την εκπαίδευση και την εισαγωγική εργασία (1ος μήνας) 
των συναδέλφων δεν τους δίδονται νέα ακουστικά αλλά τους παρέχονται χρησιμοποιημένα. Όπως ήδη έχουμε 
επισημάνει στις νέες παρτίδες ακουστικών δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της καλύπτρας των αυτιών ούτε να γίνει 



αποτελεσματικός καθαρισμός τους. Ως εκ τούτου και δεδομένης της κατάστασης της πανδημίας οφείλετε να λάβετε 
άμεσα μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 
  
Κατόπιν των παραπάνω σας ζητάμε: 

 Άμεσα να αποσύρετε τις παρτίδες των ακουστικών (media tech & turbo-x) που έχουν κατασκευαστεί με 
προδιαγραφές ηλεκτρονικών παιχνιδιών (gaming) και όχι για εργασία γραφείου και ειδικότερα των 
απαιτήσεων επιπέδου τηλεφωνικού κέντρου. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες εργασίας του τηλεφωνικού κέντρου και τις ιδιαιτερότητες της εργασίας 
καθώς και τις ανάγκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο συγκεκριμένο πόστο, να επιλεχθεί και να 
παρασχεθεί εξοπλισμός ακουστικών τα οποία να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: (α) το δυνατόν βάρος όχι 
περισσότερο των 105γρ., (β) κατά προτίμηση τύπου μονού ακουστικού με δυνατότητα εναλλαγής αυτιού, (γ) 
καλύπτρα αυτιού που να προσφέρει ικανή δυνατότητα διαπνοής, να μην είναι πλήρως επικαλυπτική επί του 
αυτιού, να υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσής της και αλλαγής της και να παρέχεται ποσότητα ανταλλακτικών 
καλυπτρών, (δ) ποιοτικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού ακουστικού με δυνατότητα άμεσης αποκοπής πολύ 
υψηλής συχνότητας και έντασης ήχων, δυνατότητα αυξομείωσης ήχου, μηδενισμού του ηλεκτρονικού 
θορύβου, (ε) ποιοτικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού μικροφώνου με δυνατότητα μηδενισμού ηλεκτρονικού 
θορύβου, δυνατότητας καλής σύλληψης και μετάδοσης του ήχου ομιλίας, (στ) με ικανό μήκος καλωδίου 
σύνδεσης με τον εξοπλισμό Η/Υ για την άνετη κίνηση των συναδέλφων. 

 Άμεσα να σταματήσετε τις πρακτικές παροχής και επαναχρησιμοποίησης ακουστικών από διαφορετικά 
άτομα και ομάδων εκπαιδευόμενων. Ο κάθε εκπαιδευόμενος συνάδελφος να κατέχει αποκλειστικά τα 
ατομικά του ακουστικά και να υφίσταται δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών για καλύπτρες αυτιών και 
αντικατάστασης λόγω φθοράς. 

 Να προσφέρετε στους εργαζόμενους αναλυτικές οδηγίες για την ορθή χρήση των ακουστικών (εναλλαγή 
πλευράς, επίπεδο έντασης, διατήρηση καθαριότητας) και να βεβαιωθείτε γενικά πως εξασφαλίζονται οι 
συνθήκες εργασίας στους χώρους και η επαρκή ενημέρωση των εργαζομένων για τη χρήση του εξοπλισμού 
τους (φωτισμός, αερισμός χώρων, υποπόδια, επιφάνειες εργασίας, οθόνες οπτικής απεικόνισης με 
δυνατότητα οπτικών ρυθμίσεων και αυξομειωμένου ύψους, κ.λπ.) 

  
Σας επισημαίνουμε πως πολλά από τα παραπάνω αποτελούν και τυπικές υποχρεώσεις σας στα πλαίσια διασφάλισης 
της υγιεινής και της ασφάλειας στην εργασία. 
  
Τέλος, πολλές από τις αναφερόμενες επισημάνσεις στο παρόν αποτελούν και διαπιστώσεις σχετικής μελέτης του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής κι Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), φορέα των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, 
ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2019-
07/THELEF_KENTRA.1226668292046.PDF). 
  
Αναμένουμε την άμεση απάντησή σας για το ζήτημα της παροχής ακουστικών ενδεδειγμένου τύπου. 
  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Σωματείου Εργαζομένων Vodafone-Πάναφον 
Παναγιώτης Κασαπίδης 
 


