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Πώς θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική κάρτα 
 

Η ηλεκτρονική κάρτα, θα καταγράφει την ώρα εισόδου και εξόδου                              

των εργαζομένων και του πραγματικού ωραρίου με σκοπό την καταπολέμηση                     

της αδήλωτης εργασίας, αλλά και την διασταύρωση των υπερωριών που                

δηλώνονται από τους εργοδότες. Σε κάθε επιχείρηση θα υπάρχει ένα «τερματικό»                   

το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο online με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου 

Εργασίας «Εργάνη ΙΙ». 

Έτσι ο εργαζόμενος κατά την είσοδο και έξοδο του θα «χτυπά» την κάρτα  στο 

ειδικό μηχάνημα και στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά θα διαβιβάζονται αυτόματα στο 

πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας. 
 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank 
 

Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 

Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 
Εμμ. Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542,  Fax. 2103609072 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310258781-2,  Fax. 2310284956 
http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

Ηλεκτρονική Κάρτας Εργασίας (Η.Κ.Ε.) 

http://www.unioneurobank.gr/


2 

 

Η θέση μας 
 

Ένα μεγάλο μέρος της υποδηλωμένης εργασίας και των παράνομων υπερβάσεων 

στα ωράρια των εργαζομένων μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά με την 

ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Αρκεί να υπάρχει (online) διαλειτουργικότητα στα 

συστήματα των ελεγκτικών μηχανισμών και των επιχειρήσεων και να διασφαλίζεται ότι 

δεν θα υπάρχουν «παραθυράκια» τα οποία θα αξιοποιούν οι εργοδότες για να 

παρακάμπτουν το σύστημα.   
 

Καθολικό μέτρο ή μόνο σε ορισμένους κλάδους; 
 

Σύμφωνα  με τον νόμο που ψηφίστηκε το 2011 που βέβαια δεν εφαρμόστηκε ποτέ,  

οι επιχειρήσεις οι οποίες έπρεπε να εγκαταστήσουν το σύστημα της κάρτας εργασίας και 

στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών, παρεχόταν έκπτωση έως δέκα τοις εκατό 

(10%) επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών .Βέβαια έκτοτε υπάρχει σημαντική 

μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές και πλέον τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν και τις 

ιδιαίτερες αντοχές , ειδικά την δεδομένη  χρονική στιγμή ,για περαιτέρω περικοπές των 

εσόδων  τους οπότε πολύ πιθανόν το προνόμιο της έκπτωσης στις επιχειρήσεις να μην 

υπάρχει στην νέα κάρτα ειδικά εάν το μέτρο θα αφορά και ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή των ωρών εργασίας 

για όλες τις μορφές απασχόλησης προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, παρουσιάζοντας μέσα 

στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».  Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο 

θα δηλώνονται ηλεκτρονικά όχι μόνο η μισθωτή απασχόληση – πλήρης ή μερική – αλλά 

και κάθε εναλλακτική μορφή της: Εργασία με «μπλοκάκι» που υποκρύπτει μισθωτή 

απασχόληση, τα «μεροκάματα» που γίνονται με εργόσημο, ακόμα και η Τηλεργασία, που 

ενσωματώνεται πλήρως στην εργατική νομοθεσία, θα δηλώνονται σε πραγματικό χρόνο 

από εργοδότες και εργαζόμενους μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας.  

Το Υπουργείο Εργασίας θέτει φιλόδοξους στόχους με την συγκεκριμένη 

νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί και από ένα εξελιγμένο 

πληροφοριακό σύστημα: Πρώτον, να βάλει φρένο στην αδήλωτη ή στην υποδηλωμένη 

εργασία ή ακόμη και στην… απλήρωτη εργασία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 

εντοπισμός περιπτώσεων εργασίας που δεν θα έχει πληρωθεί, το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 

σχεδιάζεται να συνδεθεί ηλεκτρονικά όχι μόνο με το σύστημα Taxis – προκειμένου να 

εντοπίζεται αυτόματα η δήλωση της φορολογητέας ύλης των εργαζομένων – αλλά και με 

το τραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, ώστε να ελέγχονται οι χρηματικές (υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικές) καταβολές που θα γίνονται. 

Στο Υπουργείο Εργασίας εκτιμούν ότι το υφιστάμενο πλαίσιο δήλωσης – και 

μάλιστα προκαταβολικά – των ωραρίων και των υπερωριών δεν έχει αποδώσει τίποτα 

περισσότερο από την αύξηση της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας. Δεκάδες χιλιάδες 

δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε καθημερινή βάση χωρίς να υπάρχει δυνατότητα 

διασταύρωσης. Η καινοτομία του νέου συστήματος θα συνίσταται στην δήλωση του 
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χρόνου εργασίας σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ακόμα και αν πρόκειται 

για εργασία από το σπίτι. Βεβαίως, η εφαρμογή ενός τέτοιου μηχανισμού προϋποθέτει 

πολύμηνες προετοιμασίες, γι’ αυτό εξετάζεται η αρχή να γίνει από τις μεγάλες 

επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα Προσωπικό, ειδικά αυτές που 

διαθέτουν ήδη συστήματα ηλεκτρονικής κάρτας καταγραφής της εισόδου και της εξόδου 

των εργαζομένων. 

Η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος καταγραφής του χρόνου εργασίας με 

όποιον τρόπο κι αν προσφέρεται η εργασία (εργόσημο, μπλοκάκι, εκ περιτροπής 

εργασία, πλήρης απασχόληση), εκτός από την παρακολούθηση πληρωμής του 

εργαζόμενου τόσο για τις τακτικές αποδοχές όσο και για τις υπερωρίες, θα επιτρέπει και 

την μείωση της γραφειοκρατίας.  

Εκτιμάται ότι τα περισσότερα από 16 ηλεκτρονικά έντυπα που υπάρχουν σήμερα, 

θα αντικατασταθούν από 2 ή 3, ενώ ακόμη και οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις θα 

μπορούν με την ολοκλήρωση του συστήματος να συμπληρώνονται αυτόματα. 

 

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α  
 

Με τις ως άνω παραδοχές έχουμε ως Σωματείο ταχθεί υπέρ της άμεσης σχετικής 

νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος που εκκρεμεί επί 9 χρόνια. 

Οι δισταγμοί της εκτελεστικής εξουσίας έχουν να κάνουν και με την  ά ρ ν η σ η  

των εργοδοτών για το νομοθέτημα που θεσπίζει το «ηλεκτρονικό διαβατήριο» για την 

αγορά εργασίας, αφού με αυτό εντοπίζεται άμεσα η απλήρωτη και υποδηλωμένη 

εργασία. Η εφαρμογή νέου καθεστώτος υπερωριών για όλες τις επιχειρήσεις είναι ακόμη 

ένα θετικό, προσδοκώμενο, της αναμενόμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας του 

Υπουργείου Εργασίας. 

Αποκρούομε τις  α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς  του αποστεωμένου συνδικαλιστικού κινήματος 

με την ξύλινη γλώσσα της συνθηματολογικής άρνησης αυτού του μέτρου, έστω και αν 

κατανοούμε το ότι η «ηλεκτρονική ταυτότητα» κάθε εργαζομένου θα στερήσει σε 

κάποιους χιλιάδες «μέλη-φαντάσματα» στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που ελέγχουν, 

αφού με τεχνάσματα μεγενθύνουν την δυναμική τους, σε Συνέδρια και σε εκλογικές 

αναμετρήσεις… 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 
 

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                         Στάθης Χαρίτος                                           Γιάννης Σιδεράτος 

 


