
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ 

Ε̟ανερχόµαστε στο θέµα καθώς α̟ό το Υ̟ουργείο 

Εργασίας εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος (14/1/2022) 

στην ο̟οία διευκρινίζονται τα στοιχεία ̟ου οφείλει να 

αναγράφει ο εργοδότης στην εφαρµογή ΕΡΓΑΝΗ ώστε σε 

̟ερί̟τωση ελέγχου να µ̟ορεί να δια̟ιστωθεί αν ο 

εργαζόµενος εµ̟ί̟τει στην κατηγορία διευθύνσεως και 

εµ̟ιστοσύνης, άρα δεν δικαιούται υ̟ερωρίες. Με τον 

τρό̟ο αυτό, ελ̟ίζουµε ότι θα ̟εριοριστεί ο χαρακτηρισµός 

«άνευ ωραρίου», µόνο στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

και όχι στο σύνολο των συναδέλφων ̟ου ασκούν α̟λά 

διοικητικά καθήκοντα, ό̟ως οι ̟ροϊστάµενοι, 

υ̟οδιευθυντές, διευθυντές υ̟ηρεσιών και καταστηµάτων. 

Η διευθέτηση του θέµατος συνδέεται µε την εφαρµογή της 

ψηφιακής κάρτας εργασίας, α̟ό 1η Ιουλίου.  Άντε να 

δούµε… 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Ο ̟όλεµος στην Ουκρανία ε̟ηρεάζει το εισόδηµα των 

εργαζοµένων σε µεγάλο βαθµό. Το ∆Σ του Συλλόγου 

α̟οφάσισε οµόφωνα να ενισχύσει για φέτος τα µέλη µας 

µε το συµβολικό ̟οσό των € 120 α̟ευθείας α̟ό τα 

α̟οθεµατικά του Συλλόγου. Η ̟ίστωση στους 

λογαριασµούς µισθοδοσίας ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 

12/04/2022. Ευχαριστούµε θερµά τους συναδέλφους µας 

στο ΙΤ για την ευγενική τους µεσολάβηση στη διαδικασία. 

Ε̟ίσης τα µέλη µας ̟ου συµµετείχαν στη στάση εργασίας 

της 28/3/2022 και στην α̟εργία της 6/4/2022  της ΟΤΟΕ, 

θα ε̟ιδοτηθούν µε το 70% του ̟οσού ̟ου ̟αρακρατήθηκε 

α̟ό τους µισθούς τους, αµέσως µε την ̟ροσκόµιση του 

µηνιαίου εκκαθαριστικού µηνός Α̟ριλίου. 

 

 

 

4ΗΜΕΡΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ; 

Το µοντέλο αυτό δοκιµάστηκε στην Ισλανδία α̟ό το 2015 ως το 2019 µε συµφωνία µεταξύ συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και εργοδοτών σε µόνιµες ̟ερικο̟ές ωρών εργασίας χωρίς µισθολογικές µειώσεις, δίνοντας τη 

δυνατότητα στο 86% των εργαζοµένων να έχουν δικαίωµα στην 4ηµερη εργασία. Τη σκυτάλη ̟ήρε το Βέλγιο  

̟αρέχοντας τη δυνατότητα σε εργαζόµενους ̟ου το ε̟ιθυµούν να εργάζονται 4 ηµέρες την εβδοµάδα, µε σταθερό 

όµως τον εβδοµαδιαίο αριθµό ωρών εργασίας χωρίς βέβαια µείωση α̟οδοχών και σε αυτή τη χώρα. Οι 

υ̟οστηρικτές του εργασιακού αυτού µοντέλου ̟ροτάσσουν την αύξηση της ̟αραγωγικότητας και την 

ικανο̟οίηση των εργαζόµενων ̟ου έτσι τους δίνεται η δυνατότητα για 3ηµερη ξεκούραση και ̟ερισσότερο 

ελεύθερο χρόνο για τους φίλους και τις οικογένειές τους. Και άλλες χώρες ό̟ως η Σουηδία και η Ισ̟ανία έχουν 

αγγίξει αυτό το µοντέλο χωρίς όµως την καθολική εφαρµογή του.  

Στη χώρα µας ̟ου ο ψηφιακός µετασχηµατισµός ε̟ελαύνει, η νοµοθετική ρύθµιση υ̟άρχει µεν αλλά οι 

εργασιακές σχέσεις διανύουν τη χειρότερη ̟ερίοδο, µόνο άξιο αναφοράς µ̟ορεί να είναι ̟ρος το ̟αρόν, ̟αρότι 

ακούγονται φωνές για κάτι τέτοιο... 
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ΣΗΜΕΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

 Ψηφιακή κάρτα εργασίας 

 Κακής ̟οιότητας ̟ωλήσεις 

 Τοξικοί χώροι εργασίας 

 Έρευνα ικανο̟οίησης 

εργαζόµενων 



Τι και αν τα γράφουµε σε ανακοινώσεις, τι και αν τα λέµε στις 

ε̟ικοινωνίες µας µε τους συναδέλφους, τα ̟αρά̟ονα και οι διαµαρτυρίες 

για «κακές» ̟ωλήσεις σε τρα̟εζοασφαλιστικά ̟ροϊόντα συνεχίζουν να 

̟έφτουν βροχή. Οι ̟ιέσεις για ε̟ίτευξη υ̟έρµετρων στόχων τους 

̟αρασύρουν σε α̟ίθανα τεχνάσµατα ̟ροώθησης αυτών των ̟ροϊόντων. ∆εν 

µ̟ορούν να αντιληφθούν ̟όσο ζηµιώνεται η εικόνα τους στους ̟ελάτες.  

Πραγµατικά όµως αναρωτιόµαστε αν έχει α̟οτέλεσµα και η ενασχόληση 

του Εσωτερικού Ελέγχου µε αυτές τις ̟ερι̟τώσεις, καθώς η κατάσταση 

δείχνει να ε̟ιδεινώνεται!!!  

Οι α̟αξιωτικοί χαρακτηρισµοί ή έµµεσες α̟ειλές µέσω των e-mails για την 

ε̟ίτευξη ή όχι στόχων, την κατάταξη των καταστηµάτων αλλά και των 

υ̟αλλήλων σε ̟ανελλαδική κλίµακα σε συνδυασµό µε την λεκτική 

ψυχολογική βία ̟ου ασκούν διάφοροι ε̟ικεφαλείς, οι ο̟οίοι αντί να 

ηγούνται δια του ̟αραδείγµατος, εφαρµόζοντας µεθόδους «φάµ̟ρικας» του 

19ου αιώνα, οδηγούν σε αυτή την α̟αράδεκτη κατάσταση. Καλούµε τα 

µέλη µας να µας καταγγέλλουν τέτοιες τακτικές καθώς γνωρίζουν ότι ο 

Σύλλογος έχει α̟οτελεσµατικές 

̟αρεµβάσεις σε θέµατα mob-

bing. 

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ 
Η αρχή έγινε µε τα capital controls και στη συνέχεια µε την ̟ανδηµία των τελευταίων χρόνων ̟ου ανέβασαν κατακόρυφα τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές και ειδικότερα τις διαδικτυακές αγορές. Έννοιες ό̟ως ηλεκτρονικό εµ̟όριο, e-banking, ψηφιακό 

̟ορτοφόλι, ψηφιακές ̟ληρωµές έγιναν µέρος της καθηµερινότητας µας. 

Τι είναι όµως αυτό το ψηφιακό ̟ορτοφόλι (mobile ή digital wallet) για το ο̟οίο γίνεται όλο και ̟ερισσότερο λόγος;   

Α̟οτελεί µια κινητή εφαρµογή στην ο̟οία α̟οθηκεύονται στοιχεία α̟ό ̟ιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, κάρτες ̟ελατών µε 

̟ρονόµια στις αγορές (̟.χ. α̟ό σού̟ερ µάρκετ, ̟ολυκαταστήµατα ̟ρατήρια καυσίµων), κάρτες ε̟ιβίβασης σε αερο̟λάνα, 

µέχρι και το ̟ιστο̟οιητικό εµβολιασµού. Στην ουσία είναι η ψηφιακή έκδοση όλων των ̟αρα̟άνω και υ̟οκαθιστά ̟λέον 

̟λήρως τη φυσική µορφή τους. Ακόµη και ανάληψη µετρητών α̟ό ΑΤΜ µ̟ορεί να γίνει αν η κινητή συσκευή (συνήθως 

smartphone) στην ο̟οία είναι ̟ερασµένα τα α̟αραίτητα στοιχεία είναι συµβατή. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι στο ψηφιακό 

̟ορτοφόλι θα ̟ροστεθούν ̟ολύ σύντοµα η ταυτότητα, το βιβλιάριο υγείας και το δί̟λωµα οδήγησης! Η χρήση του έχει µεγάλα 

̟λεονεκτήµατα, µε βασικότερη τη δυνατότητα ̟λήθους ηλεκτρονικών ενεργειών και αγορές ο̟οιαδή̟οτε στιγµή α̟ό µια 

συσκευή και µόνο. Όλοι έχουν µαζί τους ̟λέον ένα smartphone. 

Σαν σηµαντικότερα µειονεκτήµατα µ̟ορούν να θεωρηθούν η ανάγκη ̟ρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και οι γρήγορες ενέργειες ̟ου 

̟ρέ̟ει να γίνουν σε ̟ερί̟τωση α̟ώλειας της κινητής συσκευής για την ̟ροστασία των δεδοµένων µας. 

Συνοψίζοντας, µε το ψηφιακό ̟ορτοφόλι στο κινητό µας τηλέφωνο δεν θα χρειάζεται να έχουµε τί̟οτε άλλο µαζί µας ενώ θα 

έχουµε διαθέσιµα τα ̟άντα! Αρκεί να θυµηθούµε να το ̟άρουµε βγαίνοντας α̟ό το σ̟ίτι! 

Μετά α̟ό 7 συναντήσεις και την τελευταία ηµέρα ισχύος της ̟ροηγούµενης, 

υ̟ογράφηκε η νέα Κλαδική Σύµβαση Εργασίας . Τα κυριότερα σηµεία της 

συµφωνίας είναι: 

• Ισχυρο̟οιείται  η ρήτρα ̟ροστασίας για την α̟ασχόληση. 

• Βελτιώνονται σε βάθος 3ετίας οι α̟οδοχές του ενιαίου µισθολογίου κατά 

5,5%. 

• Θεσ̟ίζονται για ̟ρώτη φορά στην Ελλάδα, µέσω κλαδικής σύµβασης, 

ρυθµίσεις ̟λαίσιο για την τηλεργασία. 

Σε κάθε ̟ερί̟τωση η κλαδική σύµβαση α̟οτελεί το «µαξιλάρι ασφαλείας»  κάθε 

εργαζόµενου στον κλάδο και α̟οτελεί τη βάση για ε̟ι̟λέον διεκδικήσεις. 

Περισσότερες λε̟τοµέρειες στο www.otoe.gr . 
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  MOBBING = ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 



Το ΜΙΤ ̟ρόσφατα δηµοσίευσε µια έρευνα ̟ου διεξήγαγε µεταξύ εκατοµµυρίων εργαζοµένων 

στις ΗΠΑ, για την «τοξική» εργασιακή κουλτούρα. Τα α̟οτελέσµατα ̟αρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον καθώς µέσα α̟ό αυτή αναδείχθηκαν οι ̟έντε ακόλουθες ̟εριγραφές ̟ου 

α̟οτελούν τα κύρια στοιχεία µιας «τοξικής» εργασιακής κουλτούρας:  

• Κυριαρχεί η κουλτούρα των α̟οκλεισµών. Εργαζόµενοι ανάλογα το φύλο, την 

ηλικία ή την ιδιαίτερη κατάσταση υγείας τους αισθάνονται ότι δεν τους φέρονται 

δίκαια ή δεν τους συµ̟εριλαµβάνουν σε βασικές α̟οφάσεις. 

• Έλλειψη σεβασµού ή έλλειψη ̟ροσοχής, ευγένειας και αξιο̟ρέ̟ειας για τους 

εργαζόµενους.  

• Ανήθικη συµ̟εριφορά. Παρατηρήθηκε ακόµα και σε εταιρείες ̟ου διαθέτουν 

κώδικα δεοντολογίας.  

• Πισώ̟λατα µαχαιρώµατα και ανελέητος ανταγωνισµός. Η κακή συνεργασία µέσα στη 

εταιρεία ̟ροσδιορίζει το «τοξικό» ̟εριβάλλον. 

• Καταχρηστική διοίκηση, ̟ου µεταξύ άλλων ̟εριλαµβάνει τον εκφοβισµό, την 

̟αρενόχληση και την εχθρότητα. Οι αναφορές αφορούσαν τα διευθυντικά στελέχη. 

Οι εργαζόµενοι ̟ου α̟ασχολούνται σε «τοξικά» ̟εριβάλλοντα έχουν υψηλότερα ε̟ί̟εδα 

στρες, εξουθένωσης, ̟ροβλήµατα ψυχικής υγείας και άλλους στρεσογόνους ̟αράγοντες ̟ου 

µ̟ορεί να οδηγήσουν σε κακή σωµατική υγεία. ∆ηλαδή ένα ̟ρόβληµα εκατοµµυρίων 

δολαρίων για τις εταιρείες.  

Πηγή: www.in.gr  

Ο Σύλλογος συνεχίζοντας την ̟ροσ̟άθεια αναζήτησης τρό̟ων βελτίωσης 

του οικογενειακού ̟ροϋ̟ολογισµού των µελών του, συνεχίζει την 

ε̟ιτυχηµένη συνεργασία µε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας WIND 

έχοντας εξασφαλίσει α̟οκλειστικές τιµές για τα µέλη του και τις 

οικογένειές τους. Το συνολικό όφελος για τα µέλη µας ̟ου θα κάνουν 

χρήση των ̟ρογραµµάτων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας είναι µεγάλο.  

∆είτε αναλυτικά τις ̟ροσφορές στην ανακοίνωση Νο 66/28-2-2020 

(www.setee.gr).  

 

Μια αγγελία για µόνιµη στελέχωση θέσεων ∆ικτύου Καταστηµάτων στις 

̟εριοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, ∆ωδεκανήσων, Κυκλάδων, 

Βορείου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και κά̟οιων ̟εριοχών στη Μακεδονία η 

ο̟οία στάλθηκε µε e-mail στους εργαζόµενους των ̟εριοχών Μαγνησίας, 

Τρικάλων, Καρδίτσας, Πέλλας, Ηµαθίας και Κορινθίας µ̟ορεί να ̟έρασε στα 

«ψιλά» αλλά ε̟ανέφερε στην ε̟ιφάνεια το ̟ρόβληµα υ̟εράριθµου(;) 

̟ροσω̟ικού στις ̟εριοχές ̟ου α̟ευθύνθηκε και µάλλον δεν λύθηκε µε την 

τελευταία εθελούσια. Καλούµε τα µέλη µας στις ̟εριοχές αυτές να µένουν σε 

διαρκή ε̟ικοινωνία µε το Σύλλογο καθώς η ενέργεια αυτή µ̟ορεί να 

α̟οτελεί έµµεση ώθηση σε οικειοθελή α̟οχώρηση. Για την ̟αρέµβαση του 

Συλλόγου στο θέµα βλ. ανακοινώσεις 7/21-1-2022 & 6/12-1-2022.  
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H ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ WIND ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

«ΤΟΞΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
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Μια έρευνα του Οικονοµικού Πανε̟ιστηµίου Αθηνών, σε 

συνεργασία µε ιδιωτική εταιρεία, ήρθε να αναδείξει µια νέα 

̟ραγµατικότητα στον τοµέα της α̟ασχόλησης στην µετά Covid-19 

ε̟οχή και ̟αρουσιάστηκε στο Delpfi Economic Forum. 

Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, το 22% των ερωτώµενων 

σκέφτεται να αλλάξει εργασία µέσα στους ε̟όµενους 12 µήνες, ενώ 

το 29% δεν το α̟οκλείει, α̟αντώντας “ίσως”, γεγονός ̟ου ενισχύει 

τη δια̟ίστωση ότι έξι στους δέκα (το 60%) εργαζοµένους δεν είναι 

ικανο̟οιηµένοι µε την εργασία τους. Τα 2/3 του δείγµατος 

αναφέρουν µάλιστα ότι αυτό ισχύει τα τελευταία δύο χρόνια της 

̟ανδηµίας.  

Ως κύριοι λόγοι ̟αραίτησης αναφέρονται αναλυτικά: οι µη-

ικανο̟οιητικές α̟ολαβές (49%), η µη-ικανο̟οιητική 

ε̟αγγελµατική εξέλιξη (33%), η υ̟ερβολική κούραση (28%), η 

έλλειψη αναβάθµισης των γνώσεων-δεξιοτήτων (25%) και η ̟ίεση-

στρες (24%).   

Η ̟ανδηµία, σύµφωνα µε την έρευνα, ανέδειξε ένα ̟ιεστικό 

εργασιακό ̟εριβάλλον. Οι εργαζόµενοι αισθάνονται εντονότερα την 

̟ίεση στην εργασία τους ως α̟ότοκο των αλλαγών στις συνθήκες, 

αλλά, κυρίως, λόγω της ανατρο̟ής των κανόνων και των όρων βάσει 

των ο̟οίων εργάζονται. 

Το 39% ε̟εσήµανε τη συχνή α̟ασχόληση εκτός ωραρίου, το 78% 

την εργασία κάτω α̟ό ̟ίεση χρόνου, το 47% την αδυναµία να 

ε̟ηρεάσει το ̟εριεχόµενο της εργασίας του και το 32% την έλλειψη 

ευελιξίας στο ωράριο. 

Το κυρίαρχο µοντέλο εργασίας στην ε̟οχή µετά την ̟ανδηµία είναι 

υβριδικό µε την τηλεργασία να ̟αίζει σηµαντικό ρόλο 

̟αραµένοντας ως εναλλακτικός τρό̟ος εργασίας. Πιο αναλυτικά, το 

22% ε̟ιθυµεί να δουλεύει µε τηλεργασία και µετά το ̟έρας της 

̟ανδηµίας και το 24% δηλώνει “ίσως”. Στα θετικά στοιχεία της 

τηλεργασίας ̟εριλαµβάνονται η εξοικονόµηση του χρόνου 

µετακινήσεων (90%), η µεγαλύτερη ̟αραγωγικότητα (48%) και η 

θετική συµβολή στην ισορρο̟ία µεταξύ ̟ροσω̟ικής και 

ε̟αγγελµατικής ζωής. Ωστόσο, το 58% ̟ιστεύει ότι η τηλεργασία 

µειώνει τις δυνατότητες ε̟αγγελµατικής ανέλιξης.     

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της αξιολόγησης α̟όδοσης 

για το 2021. Εφιστούµε την ̟ροσοχή στα µέλη µας (αξιολογητές 

& αξιολογούµενους) για την ορθή τήρηση των διαδικασιών 

µακριά α̟ό βιασύνες ή ̟ιέσεις τελευταίας στιγµής.  

Υ̟ενθυµίζουµε τα στοιχεία ̟ροσοχής:  

• Να ̟ραγµατο̟οιείται η ̟ροκαθορισµένη συνάντηση. 

• Να υ̟άρχει αυτοαξιολόγηση. 

• Να υ̟άρχουν στοιχεία ̟ου τεκµηριώνουν είτε την 

βαθµολογία είτε την αντίθεση σε αυτή, Εντός 3 ηµερών 

το αίτηµα ε̟αναξιολόγησης. 

• Να ε̟ικοινωνούν µε το Σύλλογο όσοι καταταγούν στο 

«ΒΕΛΤΙΩΝΟΜΑΙ» ώστε να υ̟οστηριχθούν σε αίτηµα 

ε̟αναξιολόγησης στο Υ̟ηρεσιακό Συµβούλιο, εντός 5 

εργασίµων ηµερών α̟ό την α̟όρριψη σε δεύτερο βαθµό 

̟ροσφυγής. 

Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες βλ. ανακοίνωση Νο 9/28-1-2022. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 2021 

 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥ 

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΣΟΥ 

ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΕΛΟΣ 

Υπερασπίσου τα δικαιώµατά σου. 

Συµπλήρωσε ΤΩΡΑ την αίτηση που 

θα βρεις στο site µας www.setee.gr 

και γίνε µέλος ενός ιστορικού 

Συλλόγου µε συνεχή δράση και 

επιτυχίες, απολαµβάνοντας µοναδικά 

προνόµια µέσα από επιλεγµένες 

συνεργασίες. 

 

 

Συντακτική οµάδα τεύχους: 

Θεόδωρος Χαραλαµ̟ό̟ουλος 

Μαρία Φεστερίδου 

Μαρίνα Χήτου 

Τηλ.: 2103614363 

E-mail: info@setee.gr 

Εικόνες—γελοιογραφίες 

τεύχους: Καθηµερινή, NEA, 

Internet, memes 


