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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 11 

 Αζήλα, 6 Ινπιίνπ 2022 
 

ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗ ΟΣΟΕ 

ΣΙ ΔΙΟΙΚΗΕΙ ΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 
 

 
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,  
 
 

 Με βάζε πιεξνθόξεζε από πιιόγνπο – Μέιε γηα ηα παξαηεξνύκελα πξνβιήκαηα από 
ηελ εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν, ε ΟΣΟΕ απέζηεηιε ζήκεξα, 6/7/2022, 
επηζηνιή ζηηο Δηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδώλ εθηζηώληαο ηνπο ηελ πξνζνρή ζηελ αλάγθε νξζήο 
θαηαγξαθήο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη ησλ ηπρόλ ππεξβάζεσλ απηνύ, θαζώο θαη ζηελ αλάγθε 
δηκεξνύο παξαθνινύζεζεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ παξαηεξνύκελσλ πξνβιεκάησλ. 
 
Σν θείκελν ηεο επηζηνιήο έρεη σο εμήο: 
 

«ε πινπνίεζε ηνπ λ. 4808/2021 θαη ηεο  49758/2022 Τ.Α γηα ηελ ςεθηαθή θάξηα εξγαζίαο, από 
ηελ 1.7.2022 όιεο νη Σξάπεδεο ππνρξενύληαη θαη ήδε μεθίλεζαλ λα εθαξκόδνπλ ειεθηξνληθό ζύζηεκα 
κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλν ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ην Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.  

Εηδηθά ζηηο Σξάπεδεο ε ςεθηαθή θάξηα εξγαζίαο νθείιεη λα απνηειέζεη κέζν δηαζθάιηζεο ηνπ 
ζπκβαηηθνύ σξαξίνπ όισλ ησλ Σξαπεδνϋπαιιήισλ, κε νξζή θαηαγξαθή ηνπ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ 
εξγαζίαο θαη άκεζε θαηαβνιή ηεο λόκηκα πξνβιεπόκελεο ακνηβήο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 
ππέξβαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ σξαξίνπ (ππεξεξγαζία, ππεξσξία θιπ).  

 

Επεηδή ήδε ιακβάλνπκε αλαθνξέο από πιιόγνπο-κέιε καο γηα: 

 Πξνβιήκαηα νξζήο θαηαγξαθήο ηνπ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε θπζηθή 
παξνπζία (δήισζε εηζόδνπ κεηά ηελ πξαγκαηηθή έλαξμε ηεο εξγαζίαο ή/θαη δήισζε εμόδνπ πξηλ ηελ 
πξαγκαηηθή ηεο νινθιήξσζε, ή αθόκα θαη ζπλέρηζή ηεο κε κε δεισκέλε ηειεξγαζία). 

 Πξνβιήκαηα νξζήο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ δηεπζπλόλησλ 
ππαιιήισλ θαηά ηελ απνγξαθηθή δηαδηθαζία ζε θάζε Σξάπεδα, κε ζπλέπεηα λα εκθαλίδεηαη 
θαηαρξεζηηθά αζπλήζηζηα πςειόο αξηζκόο «δηεπζπλόλησλ ππαιιήισλ», νη νπνίνη ζεσξνύληαη 
«ειεύζεξνη σξαξίνπ». 

 Πξνβιήκαηα από ηελ εμαίξεζε ηεο ηειεξγαζίαο από ηελ εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο θάξηαο 
εξγαζίαο. Γηα ηελ εμαίξεζε απηή ππάξρεη, από ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο, ζνβαξή θαζπζηέξεζε 
έληαμεο ζηελ ςεθηαθή θάξηα εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή θαηαγξαθή θαη ηήξεζε 
ηνπ ζπκβαηηθνύ σξαξίνπ θαζώο θαη ε πιήξεο άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απνζύλδεζεο ηνπ 
εξγαδόκελνπ, ην νπνίν ζηνλ θιάδν καο, βάζεη ηεο νηθείαο Ε, νθείιεη λα δηαζθαιίδεη πιήξσο ν 
εξγνδόηεο.  

Δεδνκέλνπ όηη ε θύξηα επζύλε θαηαγξαθήο θαη ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ παξακέλεη ζηνλ εξγνδόηε θαη 
επεηδή ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ή θαη όπνηα άιια πξνθύςνπλ ζηελ πνξεία πξέπεη λα 
παξαθνινπζνύληαη ζπζηεκαηηθά θαη από θνηλνύ κε ηε ζπιινγηθή εθπξνζώπεζε ζε θάζε ρώξν, ζεσξνύκε 
επηβεβιεκέλν: 
 

 Να ππάξρεη πιήξεο ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή εθπξνζώπνπ ηνπ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθνύ 
πιιόγνπ ζηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο.  

 Να ππάξρεη δηκεξήο κεραληζκόο παξαθνινύζεζεο ησλ εθαξκνγώλ ηειεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεπρζνύλ πξνβιήκαηα de facto επέθηαζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ εξγαζίαο θαη αδπλακίαο 

εμηζνξξόπεζεο νηθνγελεηαθήο-εξγαζηαθήο δσήο. 
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Από ηελ πιεπξά καο σο ΟΣΟΕ:  

1. Παξαθνινπζνύκε θαη ζα παξαθνινπζνύκε ζηελά, καδί κε ηνπο πιιόγνπο –κέιε καο, ηηο 
εθαξκνγέο ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν.  

2. Θα πξάμνπκε ό,ηη είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ ε Ψεθηαθή Κάξηα λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν 
εξγαιείν γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. 

3. Θεσξνύκε όηη ε Πνιηηεία έρεη ππνρξέσζε, λα ζηεξίμεη ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ, έηζη 
ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην σξάξην ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα θαηαγξάθνληαη, άξα θαη λα 
πιεξώλνληαη, νη όπνηεο ππεξβάζεηο ηνπ ζπκβαηηθνύ σξαξίνπ».  

 
 
 
 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

 Σόζν ε ΟΣΟΕ όζν θαη νη ύιινγνη – Μέιε ηεο παξαθνινπζνύλ από θνληά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο θαη από ηελ πιεπξά ηνπ θάζε ζπλάδειθνο 

νθείιεη λα αλαθέξεη ζην ύιινγό ηνπ θάζε ηπρόλ παξάβαζε ή δηαζηξέβισζε ησλ λόκηκα 

πξνβιεπόκελσλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ θαη ηελ θαηαγξαθή θαη ακνηβή ηνπ 

πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

Με  ζπλαδειθηθνύο  ραηξεηηζκνύο 

 

 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 
  

    ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ                       ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ   


