
«Μια φορά κι ζναν καιρό»... 

...τα αφεντικά εκμεταλλεφονταν τουσ εργαηόμενουσ 

 
Από το επτζμβρθ του 2018, υπάλλθλοσ εργαηόταν ςτισ επιχειριςεισ «εκδοτικόσ οίκοσ ΣΟ 

ΠΑΡΑΜΤΘΙ ΜΟΤ», (που αςχολείται με φωτογραφίςεισ ςχολείων και καταςκευι παιδικϊν 
παραμυκιϊν, με ιρωα το παιδί του εκάςτοτε πελάτθ) και “FOTOFAMILY» (που αςχολείται με τθν 
φωτογραφικι κάλυψθ παιδικϊν πάρτυ), που ανικουν ςτο Χριςτοφίδθ Πζτρο. Εργαηόταν  μαφρα 
και αναςφάλιςτα, το λιγότερο 40ϊρεσ εβδομαδιαίωσ, ακοφγοντασ κάκε βδομάδα από το 
αφεντικό, ότι τθν επόμενθ εβδομάδα κα προχωριςει ςε πρόςλθψθ, αραδιάηοντασ κάκε φορά 
ζνα ςωρό δικαιολογίεσ: για λογιςτζσ που «μαηεφουν τα χαρτιά»(;), λογιςτζσ που λείπουν ςτο 
εξωτερικό, λογιςτζσ που τον ςυμβουλεφουν να μθν κάνει καμία πρόςλθψθ εντόσ του 2018(;;;) 
κ.ο.κ. τισ 16-1-19, 3 μινεσ περίπου μετά τθν  πρϊτθ μζρα που εργάςτθκε θ κοπζλα εκεί 
υπζγραψε τθν πολυπόκθτθ ςφμβαςθ με ιςχφ από 18-1-19, θ οποία φυςικά και ιταν μερικισ 
απαςχόλθςθσ και ςτθν οποία τθ διλωνε 20 ϊρεσ τθν εβδομάδα.  

τισ 21-1-19 θμζρα Δευτζρα και ενϊ βριςκόταν ςτο γραφείο και εργαηόταν ςτο τακτικό τθσ  
8ωρο, ςε τθλεφωνικι ςυνομιλία τθσ με τον εργοδότθ ιρκαν ςε διαφωνία, ςχετικά με ςχολικι 
φωτογράφιςθ τθσ επόμενθσ θμζρασ ςε Δθμοτικό ςτθ Βοφλα, όπου εκείνθ τον ρϊτθςε εάν είναι 
δυνατόν να καλφψει θ εταιρία  τισ βενηίνεσ τθσ για να φτάςει μζχρι εκεί και να εργαςτεί. Ζξαλλοσ 
τθσ διλωςε το πόςο μεγάλο είναι το κράςοσ τθσ και ενϊ εκείνθ επιχειρθματολογοφςε ςχετικά, 
τθσ διλωςε: «ΔΕ ΕΒΕΑΙ ΣΟ ΧΕΡΙ ΠΟΤ Ε ΣΑΙΖΕΙ!» τθν απάντθςι τθσ, ότι όχι απλϊσ δεν τθν 
ταίηει αλλά ότι τθσ χρωςτάει κι από πάνω ζνςθμα τριϊν μθνϊν ιρκε από το γραφείο μζςα ςε 5 
λεπτά να τθν απολφςει. Εκεί, ξεκίνθςε ζνασ κφκλοσ διαπραγματεφςεων από πλευράσ του, για το 
πϊσ κα γίνει θ απόλυςι τθσ, ϊςτε να φαίνεται ότι δεν τθσ χρωςτάει τίποτα.  

Σθν επόμενθ θμζρα ςτισ 22-1-19, που τθν κάλεςε να υπογράψει τθν απόλυςι τθσ, τθσ 
προςκόμιςε ζνα ςωρό ζγγραφα, τα οποία ιταν: μία ςφμβαςθ πλιρθσ απαςχόλθςθσ με 
θμερομθνία ζναρξθσ 1-10-18(!), θ αντίςτοιχθ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ αυτισ με θμερομθνία 
22-1-19, κακϊσ και μια πλθκϊρα εγγράφων, ςτα οποία κα φαινόταν ότι τθσ κατζβαλε τουσ 
μιςκοφσ, αλλά και κάκε τφπου αποδοχι που δικαιοφταν όλο αυτό το διάςτθμα (δϊρα-επίδομα 
αδείασ κλπ) ςε τραπεηικό τθσ λογαριαςμό και μάλιςτα είχε το κράςοσ να τθσ  ηθτιςει (κακϊσ 
κα ζπρεπε να φανοφν ςτθν τράπεηα ότι τθσ τά ζχει βάλει), να τα βάλει τότε και να του τα 
επιςτρζψει ςτο χζρι! τθν άρνθςι τθσ να ςυναινζςει ςε κάτι τζτοιο και ενϊ τθν ζχει απολφςει 
προφορικά, αρνείται να τθσ δϊςει να υπογράψει τθν όποια απόλυςθ, κζτοντάσ τθν από τότε ςε 
ζνα κακεςτϊσ ομθρίασ με ςκοπό να τθν εξαναγκάςει ςε παραίτθςθ (τελείωσ εκδικθτικά, κακϊσ 
δεν τθσ οφείλει και κάποια φοβερι αποηθμίωςθ).  

Σθν Σετάρτθ 23-1-19, για να τθν τρομοκρατιςει να μθν πάει να τον καταγγείλει, τθσ ζςτειλε 
ζνα εξϊδικο, ςτο οποίο ζλεγε ότι κζλει να τθσ αποκαταςτιςει τα αςφάλιςτρά τθσ και πωσ 
εκείνθ δε ςυνεργάηεται, όπωσ επίςθσ και απειλζσ ότι αν υποςτεί τθν οποιαδιποτε ηθμία τθν 
κακιςτά υπεφκυνθ. Εκείνθ, αφοφ υπζβαλε τθν καταγγελία τθσ ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ 
επζςτρεψε για δουλειά ςτο γραφείο, κακϊσ δεν είχε απολυκεί. Μζχρι τισ 15:30 ζφερε τθν 
αςτυνομία να τθν πετάξει ζξω, επικαλοφμενοσ ότι δεν εργαηόταν εκείνθ τθν θμζρα ςτθν 
εταιρία, βάςει τθσ μερικισ ςφμβαςθσ που είχαν υπογράψει. Σισ επόμενεσ μζρεσ προχϊρθςε και 
ςε καταγγελία ςτο ΙΚΑ διεκδικϊντασ τα ζνςθμά τθσ για τθν πλιρθ απαςχόλθςι τθσ ςτθν 
επιχείρθςθ όλο αυτό το διάςτθμα. 

 

τισ επιχειριςεισ «εκδοτικόσ οίκοσ ΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ ΜΟΤ» και «FOTOFAMILY» επικρατοφν ςυνκικεσ 
μαφρθσ εργαςίασ. Επικρατοφν ςυνκικεσ που πλζον ζχουν γίνει ΝΟΜΟ παντοφ. τισ επιχειριςεισ του 
Χριςτοφίδθ Πζτρου, όπωσ και ςε κάκε άλλθ επιχείρθςθ ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να ςου τρενάρει τθν 
πρόςλθψθ, να ςε κρατάει ςε κακεςτϊσ αναςφάλειασ, ηθτϊντασ όλο και περιςςότερα από εςζνα με τον 
εκβιαςμό ότι «μόνο ζτςι μπορεί(!) και να ζχει νόθμα θ πρόςλθψι ςου». τισ επιχειριςεισ του Χριςτοφίδθ 
Πζτρου οι λογιςτζσ δυςκολεφονται να ετοιμάςουν χαρτιά ςυμβάςεων, πάντα υπάρχει ανάγκθ να χάςεισ 
κάποιο ρεπό ςου για το καλό τθσ εταιρίασ, πάντα υπάρχει ανάγκθ να κάνεισ κάτι πζρα από τισ αρμοδιότθτζσ 
ςου, πάντα πρζπει να βγάηεισ παραπάνω δουλειά απ’ όςθ μπορεί να βγάλει ζνα άτομο. τισ επιχειριςεισ  
του Χριςτοφίδθ Πζτρου, αρκοφν μόνο 2 άτομα για να φωτογραφίςουν ζνα ολόκλθρο ςχολείο ςε μία μζρα. 



τισ επιχειριςεισ αυτζσ, πάντα πρζπει να μθν ζχεισ πολλζσ απαιτιςεισ και να ςκφβεισ το κεφάλι.  Και όταν 
ςθκϊςεισ το κεφάλι και αντιμιλιςεισ ςε ωκοφν ςε εξαναγκαςτικι παραίτθςθ.  

 

τον τομζα τθσ φωτογράφιςθσ παιδικϊν πάρτυ επικρατεί (και εκεί) ζνασ εργαςιακόσ μεςαίωνασ. 

  Όςο πιο νζοι/εσ γίνεται, κατά προτίμθςθ κοπζλεσ, που δζχονται να δουλζψουν για χριματα ςε επίπεδο 
χαρτηιλικιοφ. Σο χειρότερο όλων είναι το κακεςτϊσ BONUS, ςτο οποίο ωσ υπάλλθλοσ καλείςαι να εργαςτείσ. 
Φωτογραφίηεισ τα παιδιά ςε πολφ μικρό χρονικό περικϊριο, ςυνικωσ ςε δφςκολεσ και βρϊμικεσ ςυνκικεσ 
(κακϊσ οι περιςςότεροι παιδότοποι ςτο εςωτερικό playroom είναι παμβρϊμικοι), ςτισ οποίεσ πρζπει να τα 
κάνεισ να χαμογελάςουν φυςικά και όμορφα, ενϊ ςτο γφρω χϊρο επικρατεί απίςτευτθ φαςαρία και 
πανηουρλιςμόσ και ενϊ εκείνα αναμενόμενα το μόνο που κζλουν είναι να τα αφιςεισ ιςυχα να παίξουν. 
τθ ςυνζχεια, κα πρζπει να πουλιςεισ τισ φωτογραφίεσ που ζβγαλεσ και από τισ πωλιςεισ ςου κα κρικεί το 
πόςα χριματα κα πάρεισ. υνικωσ είναι το 15% απ’ τισ πωλιςεισ με οριςμζνεσ επιχειριςεισ να κζτουν 
εξευτελιςτικά μίνιμουμ. Πάντα με το χαμόγελο ςτα χείλθ για τουσ γονείσ, οι οποίοι κα ζρκουν αντιμζτωποι 
με παράλογεσ τιμζσ, αν κζλουν να αποκτιςουν τθ φωτογραφία με το χαμόγελο του παιδιοφ τουσ. Εςφ, που 
πρζπει να ςτζκεςαι πάντα ευκυτενισ και ορεξάτοσ, ακόμθ και αν εργάηεςαι για 11 ςυνεχόμενεσ ϊρεσ κάτω 
από τθ βαβοφρα του παιδότοπου, κα γυρίςεισ ςπίτι ςου πιαςμζνθ/οσ με πονεμζνα γόνατα ι μζςθ, κλειςτι 
φωνι και θκικό ςτο μθδζν αν δεν ζχεισ κάνει καλζσ ειςπράξεισ.  

  Σο κακεςτϊσ BONUS είναι ζνα ψυχοφκόρο και εξωντοτικό κακεςτϊσ για τον/τθν υπάλλθλο, κακϊσ ςε 
αναγκάηει να δουλεφεισ ςυνεχϊσ ςκεφτόμενοσ/θ, ότι κάκε λάκοσ κίνθςι ςου μπορεί να ρίξει το μεροκάματό 
ςου, (ειδικά μζχρι να μάκεισ τθ δουλειά, τα χριματα που κερδίηεισ είναι ελάχιςτα). Θ εταιρεία από τθν άλλθ 
είναι καλυμμζνθ απ όλεσ τισ πλευρζσ. Κάνει καλι είςπραξθ; Πλθρϊνει καλά τον/τθ φωτογράφο. Κάνει κακι 
είςπραξθ; Θα πλθρϊςει αντίςτοιχα λιγότερα χριματα και τον/τθν εργαηόμενο/θ, ϊςτε να ιςορροπιςει τθ 
ηθμία. Όλα κομμζνα και ραμμζνα ςτα μζτρα τουσ και φυςικά το κακεςτϊσ των BONUS δεν προβλζπεται να 
αναγράφεται ςτισ ςυμβάςεισ εργαςίασ, με αποτζλεςμα το πόςο τισ εκατό δικαιοφςαι από κάκε πϊλθςθ, να 
είναι μια μεταβλθτι απολφτωσ ελεγχόμενθ απ’ τθν εργοδοςία. 

Σα παραπάνω δεδομζνα και περιςτατικά αποτελοφν κακθμερινότθτα ςτον τομζα των εργαςιακϊν 
ςχζςεων ςτο ςιμερα. Αυτό ακριβϊσ εκμεταλλεφεται και ο κάκε εργοδότθσ, που κεωρεί ότι κανείσ δε κα 
αντιδράςει ςε αυτι τθ ςυνκικθ κάτω από τον κίνδυνο ότι κα χάςει τθ δουλειά του. Εκμεταλλεφεται τθ 
λογικι που τα αφεντικά ζχουν φυτζψει μζςα μασ ότι «παντοφ ζτςι είναι», «υπάρχουν και χειρότερα», 
«άλλοι δεν ζχουνε δουλειά» κοκ. Όμωσ οι εργαηόμενοι/εσ ζχουμε μάκει να είμαςτε οι καλφτεροι θκοποιοί. 
Πάντα με ευγζνεια και το χαμόγελο ςτα χείλθ να δείξουμε κατανόθςθ ςε ό,τι κελιςει ο εργοδότθσ να μασ 
επιβάλλει, με εκείνον να νιϊκει ότι ζχουμε αναγνωρίςει τθν υποδεζςτερθ κζςθ μασ. Μζχρι τθν θμζρα που 
κα τα βροντιξουμε όλα και το αφεντικό κα ζρκει αντιμζτωπο με τθν πραγματικότθτα, που του δθλϊνει 
αυτό που δε κζλει να ακοφει. Ότι ο υπάλλθλόσ του δεν είναι οφτε υποχείριό του για να τον φοβάται, οφτε 
φίλοσ του για να τον ςυμπονζςει, οφτε θ ορντινάντςα του για τισ χαμαλοδουλιζσ,. Και εκείνθ θ μζρα κα 
είναι θ πιο ωραία κακθμερινι, θ πιο ωραία μζρα ςτο ιςτορικό τθσ εργαςίασ μασ, θ πιο ωραία μζρα ςτο 
βιογραφικό μασ.  

Η εργαηόμενθ διεκδικεί να τθσ δοκοφν όλα τα ζνςθμα που αντιςτοιχοφν ςτθν πλιρθ απαςχόλθςι τθσ 
ςτισ εταιρίεσ του Πζτρου Χριςτοφίδθ από τισ 23/9/2018, τον υπόλοιπο μιςκό του Ιανουαρίου που τθσ 
χρωςτάει, κακϊσ και το Δϊρο Χριςτουγζννων, το επίδομα αδείασ και τθν αποηθμίωςθ μθ λθφκείςασ 
αδείασ για το ζτοσ 2018.  
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