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Η ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ ΕΡΓΑΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ
ΚΑΝΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΠΕΡΑΝΩ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ
υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,
Σθν 1θ Ιουλίου ξεκίνθςε θ εφαρμογι τθσ ψθφιακισ κάρτασ εργαςίασ ςτισ Σράπεηεσ με ςτόχο τθ μζτρθςθ του
πραγματικοφ χρόνου εργαςίασ των εργαηομζνων. Είναι ζνα κετικό μζτρο το οποίο όμωσ πρζπει να εφαρμόηεται
ςωςτά για να ωφελθκοφν οι εργαηόμενοι.
Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. από τθν πρϊτθ ςτιγμι παρακολουκεί από κοντά τθν εφαρμογι του νζου ςυςτιματοσ. Δυςτυχϊσ όμωσ από
τθν εμπειρία των δφο πρϊτων εβδομάδων εφαρμογισ του μζτρου φάνθκε ότι δεν λείπουν τα «παρατράγουδα».
Ζχει διαπιςτωκεί ότι κάποια ςτελζχθ τθσ Σράπεηασ παρανομοφν απαιτϊντασ από τουσ εργαηόμενουσ να παραβιάηουν
τθν εφαρμογι τθσ ψθφιακισ κάρτασ είτε «χτυπϊντασ» τθν κάρτα εργαςίασ και ηθτϊντασ τουσ να παραμζνουν μετά
ςτον χϊρο εργαςίασ, είτε να ςυνεχίηουν τθν εργαςία τουσ μζςω τθλεργαςίασ, μετά τθν αποχϊρθςθ από το χϊρο
εργαςίασ. Σζτοια περιςτατικά ζχουν διαπιςτωκεί τόςο ςτθ Διοίκθςθ, όςο και ςτο Δίκτυο.
Ο νόμοσ είναι ξεκάκαροσ:
 Η εφαρμογι του ωραρίου εργαςίασ είναι αδιαπραγμάτευτθ και δεν πρζπει να παραβιάηεται, είτε αφορά ςτθ
φυςικι παρουςία ςτο χϊρο εργαςίασ, είτε ςτθν τθλεργαςία.
 Η Σράπεηα είναι υποχρεωμζνθ να καταβάλλει τισ δεδουλευμζνεσ υπερωρίεσ είτε αυτζσ πραγματοποιικθκαν ςτο
χϊρο εργαςίασ είτε με τθλεργαςία.
 Η ψθφιακι κάρτα εργαςίασ ςαρϊνεται αποκλειςτικά και μόνο κατά τθν είςοδο και κατά τθν ζξοδο από το χϊρο
εργαςίασ.
 Απαγορεφεται θ παραμονι ςτο χϊρο εργαςίασ μετά τθν ςάρωςθ τθσ κάρτασ για τθν ζξοδο από το χϊρο.
 Δεν επιτρζπεται θ ςυνζχιςθ τθσ εργαςίασ με τθλεργαςία εφόςον ο εργαηόμενοσ ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει τθν
εργαςία του με φυςικι παρουςία. Εκτόσ του γεγονότοσ ότι θ τθλεργαςία πρζπει πρϊτα να δθλϊνεται ςτο Π
ΕΡΓΑΝΗ, κα πρζπει να καταβάλλονται και οι αντίςτοιχεσ υπερωρίεσ.
Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ορκι τιρθςθ του ωραρίου, καλοφμε τουσ εργαηόμενουσ:
 Να αναφζρουν άμεςα ςτον .Τ.Ε.Σ.Ε. περιςτατικά παραβίαςθσ του ωραρίου εργαςίασ, ιδίωσ όταν αυτά
προκφπτουν κατόπιν πίεςθσ από ςτελζχθ τθσ Διοίκθςθσ. Τπενκυμίηουμε ςτα ςτελζχθ ότι πλζον ιςχφουν διατάξεισ
για τθ βία και τθν παρενόχλθςθ ςτθν εργαςία που επιςείουν βαρφτατεσ ποινζσ. Κανζνα ςτζλεχοσ δεν είναι
«υπεράνω νόμου».
 Να καταγράφουν κακθμερινά τθν υπερωριακι τουσ απαςχόλθςθ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
πραγματοποιείται (π.χ. φόρτοσ εργαςίασ, προφορικζσ ι γραπτζσ εντολζσ, emails, ςυςκζψεισ, teams, κτλ.) και να
ενθμερϊνουν τον .Τ.Ε.Σ.Ε. ςε περίπτωςθ μθ καταβολισ τθσ.
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θμειϊνουμε ότι ο .Τ.Ε.Σ.Ε. ςε ςυνεργαςία με τθν Ο.Σ.Ο.Ε. και τα νομικά επιτελεία τουσ εξετάηουν τισ διατάξεισ που
αφοροφν ςτουσ «διευκφνοντεσ υπαλλιλουσ», προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν οι ςυγκεκριμζνοι εργαηόμενοι πλθροφν
τισ προχποκζςεισ που ορίηει ο νόμοσ. ε κάκε περίπτωςθ καλοφμε όλα τα ςτελζχθ να εφαρμόηουν τθν ψθφιακι κάρτα
εργαςίασ.
Καλοφμε τθ Διοίκθςθ και τα ςτελζχθ να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τουσ νόμουσ που αφοροφν ςτθν τιρθςθ του
ωραρίου, τθν υπερωριακι απαςχόλθςθ και τθν ψθφιακι κάρτα εργαςίασ.
Καλοφμε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ να περιφρουριςουν το ωράριο εργαςίασ και να επικοινωνοφν με τον .Τ.Ε.Σ.Ε.
όπου διαπιςτϊνεται παραβίαςι του.

ΣΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΣΟ
Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο
Ο Πρόεδροσ

Ντεκουμζσ Ακανάςιοσ

Ο Γεν. Γραμματζασ
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