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Ανακοίνωςθ Νο 37                                                                                                                                 Ακινα, 1.2.2023 
 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΣΑ ΕΡΓΑΙΑ – ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 
 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Από τθν 1.7.2022 ξεκίνθςε ςτισ Τράπεηεσ θ εφαρμογι τθσ ψθφιακισ κάρτασ εργαςίασ. Πρόκειται για ζνα μζτρο που 
μόνο θ πιςτι εφαρμογι του κα μπορζςει να οδθγιςει ςτον περιοριςμό των αυκαιρεςιών που ςχετίηονται με το 
ωράριο εργαςίασ μασ. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. από τθν ζναρξθ τθσ εφαρμογισ τθσ ψθφιακισ κάρτασ παρακολουκεί ςτενά τθν εφαρμογι του νζου 
ςυςτιματοσ. Επιςθμάναμε τα «παρατράγουδα» που ζχουν ςθμειωκεί τόςο με ανακοίνωςθ (Νο 19/19.07.2022) όςο 
και με ςυςτθματικζσ παρεμβάςεισ προσ τθ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ. 

Από τθν απογραφικι διαδικαςία και τθν χριςθ τθσ ψθφιακισ κάρτασ εξαιροφνται τα ςτελζχθ που ζχουν 
χαρακτθριςτεί «Διευκφνοντεσ Υπάλλθλοι» οι οποίοι κεωροφνται ελεφκεροι ωραρίου.  

Το παράδοξο που διαπιςτϊνεται ςε όλεσ τισ Τράπεηεσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ Ε.Τ.Ε., είναι ο υπερβολικά μεγάλοσ 
αρικμόσ των εργαηόμενων οι οποίοι κεωροφνται ωσ «Διευκφνοντεσ Υπάλλθλοι». Εφλογα τίκεται το ερϊτθμα για τθν 
ορκι εφαρμογι των κριτθρίων επιλογισ των ςυναδζλφων που εξαιροφνται από τθ διαδικαςία κακϊσ και τι άλλο 
μπορεί να εξυπθρετεί αυτόσ ο μεγάλοσ αρικμόσ πλθν τθσ πρόκεςθσ τθσ Διοίκθςθσ να ακυρϊςει ςτθν πράξθ τθν κάρτα 
εργαςίασ για ζνα μεγάλο αρικμό εργαηόμενων. 

Στο πλαίςιο αυτό, και ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ο.Τ.Ο.Ε. που ζχει ιδθ κατακζςει τισ κζςεισ τθσ με υπόμνθμα ςτο 
Τπουργείο Εργαςίασ, ο Σφλλογόσ μασ απζςτειλε χκεσ επιςτολι ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ηθτϊντασ να μασ 
χορθγθκοφν τα απογραφικά δεδομζνα – ςτοιχεία τθσ ψθφιακισ οργάνωςθσ του χρόνου εργαςίασ και εφαρμογισ τθσ 
ψθφιακισ κάρτασ εργαςίασ για όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν Εκνικι Τράπεηα.  

Ακολουκεί το κείμενο τθσ ςχετικισ επιςτολισ: 

 
Προσ 
Γενικι Διευκφντρια Aνκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου κα Ε. Χατηθιωάννου 
Βοθκό Γενικό Διευκυντι Aνκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου κ. Γ. Αρμελινιό 
 

ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 

 
Αξιότιμοι κ.κ., 

Όπωσ γνωρίηετε, για λόγουσ εναρμόνιςθσ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων απαςχόλθςθσ και επαγγελμάτων ςτισ 
χϊρεσ-µζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, καταρτίςτθκε από τθ Διεκνι Οργάνωςθ Εργαςίασ (ILO) θ διεκνισ τυποποιθμζνθ 
ταξινόμθςθ των επαγγελμάτων ISCO (International Standard Classification of Occupations), με τελευταία ανακεϊρθςθ 
το 2008 (ISCO-08).  

Η παραπάνω διεκνισ ταξινόμθςθ εφαρμόηεται υποχρεωτικά, κατά τθν απογραφικι διαδικαςία του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Υπουργείου Εργαςίασ «Εργάνθ» για κάκε ζναν εργαηόμενο με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ 
εργαςίασ, ωσ αναπόςπαςτο ςτοιχείο του Εντφπου 4 – Πίνακασ Προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ.  

Παρά τισ ανακοινϊςεισ και τισ ςυςτάςεισ τόςο τθσ Ο.Τ.Ο.Ε. όςο και του Συλλόγου μασ, ςχετικά με τθν 
εφαρμογι του ψθφιακοφ ωραρίου και τθν ορκι εφαρμογι των κριτθρίων, ςφμφωνα με τθν ςχετικι νομολογία, για 
τον χαρακτθριςμό των υπαλλιλων ωσ «ελεφκερων ωραρίου», εμφανίηεται ςιμερα ςτθν Εκνικι Τράπεηα, αςυνήθιςτα 
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υψηλόσ αριθμόσ «διευθυνόντων υπαλλήλων», οι οποίοι, κατά τθν κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ, κεωροφνται και 
καταχωροφνται κατά τθν απογραφικι διαδικαςία ςτο ςφςτθμα «Εργάνθ» χωρίσ τθ ςιμανςθ χριςθσ τθσ ψθφιακισ 
κάρτασ εργαςίασ και ςυνακόλουκα χωρίσ διλωςθ του ψθφιακοφ ωραρίου απαςχόλθςθσ.  

Ωσ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., αςκϊντασ το νόμιμο δικαίωμά μασ περί ενθμζρωςθσ ςφμφωνα με τθν εκνικι και ενωςιακι 
νομοκεςία και ειδικότερα μεταξφ άλλων ςφμφωνα με το π.δ. 240/2006, το ν. 1264/1982 και το άρκρο 120 του ν. 
4052/2012 με τθν παροφςα επιςτολι μασ, ςασ καλοφμε να μασ χορθγιςετε τα απογραφικά δεδομζνα – ςτοιχεία τθσ 
ψθφιακισ οργάνωςθσ του χρόνου εργαςίασ και εφαρμογισ τθσ ψθφιακισ κάρτασ εργαςίασ για όλουσ τουσ 
απαςχολοφμενουσ ςτθν Εκνικι Τράπεηα, και ςφμφωνα με τουσ παρακάτω πίνακεσ: 

[Ακολουθοφν ςχετικοί πίνακεσ] 
 

 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Αναμζνουμε τθν άμεςθ απάντθςθ τθσ Διοίκθςθσ ςτθν παραπάνω επιςτολι, προκειμζνου, ςε ςυνεργαςία με τθν 
Ο.Τ.Ο.Ε., να κακορίςουμε τθν περαιτζρω ςτάςθ μασ. 

Καλοφμε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ να ςυνεχίςουν να ενθμερώνουν το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για κάκε παραβίαςθ του ωραρίου 
και μθ ορκι εφαρμογι τθσ κάρτασ εργαςίασ. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. κα ςυνεχίςει τισ παρεμβάςεισ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ προκειμζνου θ Διοίκθςθ να εφαρμόςει τα 
προβλεπόμενα από τθν εργατικι νομοκεςία και να ςεβαςτεί τα δικαιϊματα των εργαηομζνων. 
 

Σο ωράριο εργαςίασ και θ ιςορροπία ανάμεςα ςε δουλειά και προςωπικό-οικογενειακό χρόνο είναι ιερά και 
αδιαπραγμάτευτα για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτθν Εκνικι Σράπεηα 

 

 
 

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

 
Ο Πρόεδροσ                           Ο Γεν. Γραμματζασ 

 
 
 

                                                 Ντεκουμζσ  Ακανάςιοσ                Παπαγιάννθσ  Θφμιοσ  


