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ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗ ΟΣΟΕ 

ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ  

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΨΗΥΙΑΚΗ ΚΑΡΣΑ ΕΡΓΑΙΑ -  

ΑΙΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ 
 

 
Σπλαδέιθηζζεο, Σπλάδειθνη,  

 

Σηηο 26.7.2022 ε ΟΤΟΕ απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Υπνπξγό Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

Υπνζέζεσλ θ. Φαηδεδάθε, ζηελ νπνία ηνπ εθζέηεη ηα πξνβιήκαηα πινπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο 

θάξηαο ζηηο Τξάπεδεο, θαζώο θαη ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο.  

 

Παξάιιεια, ε ΟΤΟΕ δεηά ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγό, ώζηε λα ηνπ εθζέζεη 

ιεπηνκεξέζηεξα ηηο απόςεηο ηεο  γηα ηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο ςεθηαθήο θάξηαο ζηνλ θιάδν, 

θαζώο θαη γηα ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ώζηε ε ςεθηαθή θάξηα λα επηηειέζεη κε επηηπρία ην 

ξόιν ηεο σο εξγαιείν νξζήο θαηαγξαθήο, παξαθνινύζεζεο θαη ακνηβήο ηνπ πξαγκαηηθνύ 

ρξόλνπ εξγαζίαο.θαη ζηηο Τξάπεδεο.  

 

Τν θείκελν ηεο επηζηνιήο έρεη ώο εμήο: 

 

«Κύξηε Τπνπξγέ, 

ε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. 49758/2022 Τ.Α γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ςεθηαθήο 

θάξηαο εξγαζίαο, όιεο νη Σξάπεδεο ππνρξεώζεθαλ από 1.7.2022 λα δηαζέηνπλ θαη λα 

ιεηηνπξγνύλ ειεθηξνληθό ζύζηεκα κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο,  άκεζα 

ζπλδεδεκέλν θαη δηαιεηηνπξγηθό, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, κε ην Π ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ , ρσξίο θακία 

παξέκβαζε ηνπ εξγνδόηε. 

Με ηελ από 1.7.2022 αλαθνίλσζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ΕΡΓΑΝΗ γλσζηνπνηήζεθε όηη 

ε απνγξαθηθή δηαδηθαζία δύλαηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη θαη 31.8.2022, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ν 

εύινγνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξάησζε ηεο απνγξαθήο.  

Ωζηόζν, θαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο, θαηαγγέιζεθαλ από 

πνιινύο εξγαδόκελνπο ηνπ Κιάδνπ  πξνβιήκαηα νξζήο θαηαγξαθήο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ εξγαζίαο (δήισζε εηζόδνπ κεηά ηελ πξαγκαηηθή έλαξμε ηεο εξγαζίαο ή / θαη δήισζε 

εμόδνπ πξηλ ηελ πξαγκαηηθή νινθιήξσζή ηεο ή αθόκα θαη ζπλέρηζή ηεο κε κε δεισκέλε 
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ηειεξγαζία, ραξαθηεξηζκόο σο δηεπζπλόλησλ ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ πιεξνύλ ηα 

θξηηήξηα, πξνβιήκαηα από ηε κε εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο θάξηαο ζηνπο ηειεξγαδόκελνπο 

Σξαπεδνϋπαιιήινπο). Γηα ηνχην ζεσξνχκε φηη ην Υπνπξγείν θαη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί 

πξέπεη άκεζα λα παξέκβνπλ πξνθεηκέλνπ έκπξαθηα λα ζηεξηρζεί ε νξζή εθαξκνγή ηεο 

ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο,  ώζηε αθ’ ελόο λα δηαζθαιίδεηαη ην σξάξην, αθ’ εηέξνπ λα 

θαηαγξάθνληαη θαη λα πιεξώλνληαη  νη όπνηεο ππεξβάζεηο απηνύ. 

Πεξαηηέξσ, ζεσξνύκε αδήξηηε αλάγθε λα επεθηαζεί άκεζα ε εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο θάξηαο 

εξγαζίαο θαη ζηνπο ηειεξγαδφκελνπο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα απνζχλδεζεο, 

ην νπνίν ζηηο Σξάπεδεο, όπσο  ξεηά έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ θιαδηθή Ε, απνηειεί θαη 

ππνρξέσζε ησλ Σξαπεδώλ. Η επίθιεζε ηεο κε έθδνζεο ηνπ π.δ ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 12 ηνπ 

λ.4808/2021 δελ πξέπεη λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο θάξηαο, ζε θάζε 

δε πεξίπησζε ε έθδνζή ηνπ έρεη ππέξκεηξα θαζπζηεξήζεη .  

Αθόκα, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί όηη ε παξνρή εξγαζίαο εθηφο ζπκβαηηθνχ σξαξίνπ 

ηεθκαίξεηαη φηη γίλεηαη θαη’ εληνιή ηνπ εξγνδφηε θαη γηα θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ 

απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί νπνηαδήπνηε δηαθνξεηηθή «εξκελεία» απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Κιάδνπ, ψζηε απηέο λα απνζηνχλ απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπο ζηελ 

πιεξσκή ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο ππεξεξγαζίαο θαη ππεξσξίαο αιιά θαη γηα λα 

απνθχγνπλ ηπρφλ πξφζηηκα απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ αξκφδησλ Ειεγθηηθψλ Αξρψλ νη 

νπνίνη πξέπεη λα είλαη ζπλερείο.  

 Μόλν έηζη ζα γίλνπλ πξάμε νη εμαγγειίεο ηεο Κπβέξλεζεο, όηη κε ηελ ςεθηαθή θάξηα «πξέπεη λα 

ζβήζνπλ νξηζηηθά παξαζπξάθηα αδηαθάλεηαο θαη παξεξκελεηώλ». Σε θάζε πεξίπησζε, ε 

ελαξκνληζκέλε θαη κε ην επξσπατθφ δίθαην εξκελεία ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

σξάξην θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία απνθιείεη ηε 

κεηάζεζε ηεο επζχλεο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ζηνλ εξγαδφκελν.  

Επηβάιιεηαη, επίζεο, λα ππάξμεη απηνκαηνπνηεκέλνο ηξφπνο ειέγρνπ θαη δηαζηαχξσζεο 

ησλ δεδνκέλσλ  ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο θαη ησλ θαηαβαιιφκελσλ ακνηβψλ απφ 

ηνπο εξγνδφηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνύλ  ζπλζήθεο δίθαηεο ακνηβήο θαη εξγαζίαο θαη λα 

γίλεη πξάμε ε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ εξγαζία.  

Σέινο, από ηελ από 7.7.2022 αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο, δηαπηζηώζεθε όηη θαηά ηελ 

απνγξαθηθή δηαδηθαζία θαη κε ηελ έλαξμε ηεο ςεθηαθήο θάξηαο, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

δηεπζχλνληεο ππάιιεινη πεξηζζφηεξνη ησλ 3.000 εξγαδνκέλσλ ζηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο 

Τξάπεδεο, αξηζκφο εμαηξεηηθά πςειφο πνπ απνδεηθλχεη άλεπ εηέξνπ φηη νη Τξάπεδεο έρνπλ 

ραξαθηεξίζεη σο δηεπζχλνληεο ππαιιήινπο θαη εξγαδφκελνπο νη νπνίνη δελ πιεξνχλ ηηο 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.  Ο αξηζκφο ησλ δηεπζπλφλησλ ππαιιήισλ νθείιεη εμ νξηζκνχ λα 

είλαη πεξηνξηζκέλνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ εμαηξείηαη από ηελ εθαξκνγή ησλ πξνζηαηεπηηθώλ 
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δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηα ρξνληθά όξηα εξγαζίαο, ζηελ εβδνκαδηαία 

αλάπαπζε , ζηελ απνδεκίσζε – πξνζαύμεζε γηα ηελ ππεξεξγαζία θαη ππεξσξηαθή απαζρόιεζε 

κεγάινο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ. 

 

Κύξηε Τπνπξγέ,  

 

Λακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζαο εθζέζακε αλσηέξσ,  ζαο θαινύκε λα πξνβείηε ζε 

όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, ώζηε ε εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο 

θάξηαο λα επηηειέζεη πξάγκαηη ην ζθνπό ηεο, δειαδή  ηελ εγγχεζε θαη ην ζεβαζκφ ηνπ 

σξαξίνπ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Τξάπεδεο. 

Τέινο, δεηάκε ην ηαρχηεξν δπλαηφ ζπλάληεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζαο εθζέζνπκε 

ιεπηνκεξέζηεξα ηηο απφςεηο καο  γηα ηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο ςεθηαθήο θάξηαο ζηνλ 

θιάδν, θαζψο θαη λα αλαδεηήζνπκε ηηο πιένλ θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ψζηε ε ςεθηαθή 

θάξηα λα επηηειέζεη κε επηηπρία ην ξφιν ηεο σο εξγαιείν νξζήο θαηαγξαθήο, 

παξαθνινχζεζεο θαη ακνηβήο ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ εξγαζίαο.» 

 

Σπλαδέιθηζζεο, Σπλάδειθνη, 

 

Η ΟΣΟΕ ζσλετίδεη, καδί κε ηοσς σιιόγοσς –κέιε ηες, λα παραθοιοσζεί από θοληά 

ηης εθαρκογές ηες υεθηαθής θάρηας εργαζίας ζηολ θιάδο.  

Καιούκε θάζε ζσλάδειθο ποσ αληηκεηφπίδεη πρόβιεκα ορζής θαηαγραθής, 

ηήρεζες θαη ακοηβής ηοσ πραγκαηηθού τρόλοσ εργαζίας ηοσ λα ηο αλαθέρεη ζηο ύιιογό 

ηοσ.  

Η ΟΣΟΕ ζε θάζε περίπηφζε ζα παρεκβαίλεη όποσ είλαη απαραίηεηο, έηζη ώζηε  ε 

Ψεθηαθή Κάρηα λα αποηειέζεη πραγκαηηθά έλα τρήζηκο εργαιείο γηα όιοσς ηοσς 

εργαδόκελοσς ζηολ θιάδο. 

  

Με  ζσλαδειθηθούς  ταηρεηηζκούς 

 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 
  

    ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ                       ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ   


