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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 065 / 05-07-2022 

Παρατηρήσεις από την 1η εφαρμογή 

της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Η πρώτη μέρα εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας φανέρωσε πολλά προβλήματα και 

ίσως έλλειψη κατανόησης του συστήματος, κατάλληλης προετοιμασίας και υποστήριξης. 

Σημαντικά προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά το κλείσιμο των Καταστημάτων, αλλά και                

στον τρόπο που επιχειρήθηκε για την διαχείρισή τους. Πολλά ερωτήματα δημιουργήθηκαν και πολλά 

έμειναν αναπάντητα. 

Από την άλλη πλευρά, η Τράπεζα είναι πολύ φειδωλή στην έγκριση υπερωριών που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξομάλυνση της κατάστασης, τουλάχιστον τώρα στην αρχή. 

Δεχόμαστε ότι δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν όλες οι περιπτώσεις που σαν Οργανισμός             

θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε κατά την εφαρμογή του συστήματος, αλλά θα πρέπει να δοθούν 

άμεσα οι κατάλληλες οδηγίες ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και πάντα στο πνεύμα της 

Ανακοίνωσης Νο 15/30.06.22 της Γ.Δ.Α.Δ. 

Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η εργασία θα πρέπει να οργανώνεται μέσα στo νόμιμo 

πλαίσιo και λύσεις που δεν συνάδουν με τις κατευθύνσεις του Νόμου και της Τράπεζας δεν θα είναι 

ανεκτές και θα πρέπει να μας καταγγέλλονται. 

Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι οι εργαζόμενοι να κάνουν καθημερινά «κούρσα με το 

χρόνο», προσθέτοντας επιπλέον άγχος σε αυτό που ήδη υπάρχει. 
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Εμείς από την πλευρά μας παρακολουθούμε και καταγράφουμε τα προβλήματα, αλλά και 

κάποιες αυθαιρεσίες στελεχών, κατά τις πρώτες μέρες εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Θα 

προωθήσουμε όποια αναφορά ή καταγγελία λάβουμε στην Γ.Δ.Α.Δ., για να βοηθήσουμε στην αυστηρή 

εφαρμογή των οδηγιών της στην πράξη. Αναμένουμε όμως και από κάθε αρμόδιο στέλεχος να 

βοηθήσει στην εξομάλυνση της κατάστασης με την παροχή ορθών και κατάλληλων οδηγιών. 

Σήμερα δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. 

Άλλωστε η «Εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας» έχει προϋπηρεσία μόλις δύο (2) ημερών. 

Ξεκαθαρίζουμε όμως κάτι από την αρχή: 

Δεν είναι δυνατόν να καταστρατηγείται ο Νόμος 4808/2021 και η Υπουργική Απόφαση 

49758/2022, αλλά και οι Οδηγίες της Τράπεζας, μέσω προφορικών «οδηγιών» του στυλ: 

«Καταχώρησε “Λήξη ωραρίου” και συνέχισε την δουλειά μέχρι να τελειώσεις» (φυσικά χωρίς την 

επιβαλλόμενη υπερωρία)!!! 

Η διαφορά είναι ότι τώρα εάν δηλωθεί λήξη ωραρίου και βρεθεί εργαζόμενος να δουλεύει                    

θα υπάρξουν κυρώσεις όχι μόνο από την Πολιτεία αλλά πιθανά και από την Τράπεζα, όπως έχει                  

ήδη ανακοινωθεί.  

Εννοείται ότι ουδείς συμψηφισμός των «ΕΞΟΔΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ» ή άλλων παροχών επιτρέπεται με την 

υπερωριακή αποζημίωση, όσων είναι δικαιούχοι. 

Τώρα που η Πολιτεία αποφάσισε να ομαλοποίησει την αγορά εργασίας και να πατάξει 

αντεργατικές, αυθαίρετες και παράνομες εργοδοτικές πρακτικές (ενδεικτική η εκτεταμένη διαφημιστική 

καμπάνια του Υπουργείου Εργασίας) δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται λάθη και σκόπιμες παραλείψεις 

του παρελθόντος σε βάρος των εργαζομένων… 

Εμείς θα παρακολουθούμε την εφαρμογή του Νόμου και των Οδηγιών της Τράπεζας και 

αναλόγως θα παρεμβαίνουμε. 
 

Δηλώνουμε όμως από την αρχή ότι περιμένουμε από την Ο.Τ.Ο.Ε. και το νομικό της επιτελείο                  

την διευκρίνηση για το ποιοι ακριβώς εργαζόμενοι στις Τράπεζες θεωρούνται πραγματικά 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΩΡΑΡΙΟΥ (Διευθύνοντες Υπάλληλοι).  
 

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα είναι: 

Οι Διευθυντές των Καταστημάτων της Τράπεζας ανήκουν νομικά στους «ελεύθερους ωραρίου», 

δηλαδή είναι Διευθύνοντες Υπάλληλοι που δεν δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, ναι ή όχι;  

Τι λέει επ’ αυτού το Υπουργείο Εργασίας; 

Αυτοί γιατί να μην δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης; 

Θα έχουμε τον χρόνο και την ευκαιρία να επανέλθουμε για όλο αυτό, το σοβαρό ζήτημα που δεν 

πρέπει να εξελιχθεί σε άλλη μία δοκιμασία για τον απλό εργαζόμενο που το μόνο που ζητάει είναι                 

ο σεβασμός της προσωπικότητας του και των δικαιωμάτων που οι αγώνες των εργαζομένων και οι 

Νόμοι της Πολιτείας του έχουν εξασφαλίσει. 
 

 

ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΣΚΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                               Στάθης Χαρίτος                Γιάννης Σιδεράτος 


