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γΠoMNHMA
Θ6μα: ι<Δυoλειτoυργiεg ατo o6οτημα ηλεκτρovικηg orjμαvoηq καρτιbv oτo Yπoυργε[o Πoλιτιoμo0>

Σ1ετ: (α). To με αριΘ. πρωτ. YΠAιΘΠA-ΓΓn/ΓΔ^Υ/96648/75876/!t'o6.2013 €γγραQo τηq ΓΓΔY τηg ΓΓΠ.
(β). To υπ6μvημα τoυ ENlAloY ΣYΛΛoΓoY EPΓAZOMENΩN YΠΠo ATT|KHΣ-ΣTΕPEAΣ-NHΣΩΝ πρoq
τηv πoλιτικr! ηγεolα για τo Θ6μα τηg ηλεκτρovικηq oημαvoηg καρτιbv oτη ΓΓΠ τoυ YΠAlΘΠA.

Σε oυv61εια τωv ελ€γ1ωv τoυ ωραρ[oυ εργαoiαξ στo επi, τηg oδo0 Mπoυμπoυλivαg 20 κτiριo τoυ
YΠΠo, πoU πραγματoπolηoε τo Σιilμα EπιΘεωρητιilv - Eλεγκτιilv Δημ6oιαg Διolκηoηξ τov Aπρiλιo τoυ
2o!g, απεoτdλη oτιg 11 loυvloυ τo (α) o1ετικ6 6γγραQo πρoζ τoυξ πρoiαrαμ6voυξ και - κατd
περ[πτωoη _ εργαζ6μεvouζ τηξ κεvτρικηg υπηρεolαg τoυ YΠΠo, με τo oπolo ζητε[ται η επιβεβαiωoη
τωv απoκλloεωv ωραρ[oυ εργαζoμ6νωv κατd τov μηνα No€μβριo 20t2, πρoκειμ€voυ τα
επιβεβαιωμ6vα oτoι1ε[α vα oυμπεριληQΘo0v oτo π6ριoμα τωv EπιΘεωρητιbv - Eλεγκτιirv Δημ6oιαq
Διo[κηoηq.

Eπιoημα[vεται 6τι oι 6λεγ1oι ωραρ[oυ διεvεργηΘηκαv σε μια περloδo πoυ αvαζητoOvται Kαι
καταoκευdζovται κεπioρκoι> υπdλληλoι πρoq απ6λUση στov ευρ0τερo δημ6oιo τoμ6α. Δηλιilvoυμε
τηv κατηγoρηματικ{ αντiΘεoη μαξ σε κdιΘε πρooπdιΘεια καταoκευηg κεπloρκωv υπαλληλων>.
To εργαλε[o (πιστoπo[ηoηξ, / επιβεβα(,ωσηξ τωv απoκλioεωv ωραρ(,oυ, για τιζ oπolεg καλoOvται vα
διbooυv αroι1ε[α oι Πρotατdμεvoι τωv Δ/voεωv και / Λ oι oυvdδελQoιf -ιooεq, εivαι τα oτoι1ε[α τoυ
oυατ{ματoξ τηξ ηλεκτρovικιig oημαvoηq καρτιilv τoυ YΠΠo. Eπιoημαivoυμε και εγγρα$ωζ, 6oα
61oυμε διατυπιi.loει πρoQoρικd, αvαQoρικd με τη λειτoυργ[α τoυ εv λ6γω oυoτηματog κατα τιg
παραoτdoειζ τωv Δ.Σ. τωv Συλλ6γωv - Σωματε[ωv μαζ αιιg Δ/voειg Διoικητικo0 & Πληρo$oρικηg τηv
περloδo διεξαγωγηg τoυ ελ6γ1oυ απ6 τo ΣEEΔΔ:

t. oι

εργαζ6μεvoι δεv €1oυv μ6xρι oημερα πρ6oβαoη σto μηvιαlo Q0λλo απαo16ληoη9 τoυg.
Συvεπιbg δεv δivεται η δυvατ6τητα vα ελ6γ1oυv oι iδιoι τηv oρΘ6τητα τωv πρooωπικιi.lv οτoι1εiωv πoυ
καθημεριvd καταγρdQovται oτo o0oτημα ηλεκτρovικι]g oημαvoηg καρτιbv τηg Γ.Γ.Π., ιboτε vα
εvτoπlζovται τυ16v λdθη Kαι αvακρiβειεg, vα επιoημαlvovται 6γκαιρα στη Διolκηoη και Vα
διoρΘιilvovται.

2. To ιo10ov o0αrημα ηλεκτρovικηq oriμαvoηq καρτιilv τηg Γ.Γ.Π., o0μQωvα με επιοημdvοειq πoλλιbv
oυvαδ6λQωv, oι oπolεg 61oυν διαβιβαoτεi και εγγρdΦωq oτηv αρμ6δια Διε0Θυvση, παραμ6vει
δυoλειτoυργικ6 και oυ1vα πρoβλη ματικ6.
3. T1oυv παρατηρηΘεi καΘυoτερηοειq oτηv εvημθρωση τoυ oυαrηματoξ η και μη εvημ6ρωoη τoυ,
6oov αQoρd δικαιoλoγημ€νεg απoυo[εg τωv εργαζoμ6vωv (καvovικ6g, αvαρρωτικ6g, ειδικ6g,
εκπαιδευτικ€g, μη1αvoγραQικ6g, γovικ6q η oυvδικαλιoτικ6g dδειεq, δlωρεq αδειεq, oυμμετo1η oε
απεργ[εg η oτdoειq εργαoiαq κλπ.), πoυ oQεiλovται αrov Q6ρτo εργαolαg Kαι τηv υπooτελ61ωση τωv
o1ετικιbv υπηρεoιιi.tv.

4. To εv λ6γω o0oτημα

ηλεκτρovικηg oημαvοηg καρτιirν δεv 61ει πρoγραμματιoτεl για vα
oυμπεριλdβει δεδoμ6vα πoυ o1ετiζovται με ιδιαιτερ6τητε9 τηg εργαolαξ στη Γ.Γ.Π. τoυ γ.Π'Γιo
(επιoταo[α εκτ69 υπηρεo[αq, σUμμετoχ{ oε Συv€δρια κλπ.).

5. oπωq

πρoκ0πτει απ6 διdQoρα QΟλλα απαo16ληoηq, μεγdλog αριΘμ6q εργαζoμ6vωv εργdζεται
ΠEPAN τoυ ΩPAPloY, δηλαδη υπερωριαKd, 1ωρ[g, 6πωq γvωρ[ζετε, vα καταβαMεται η πρoβλεπ6μεvη
απ6 τo N6μo υπερωριαKri αμoιβl!.
Tα Δ.Σ. των σωματεiωv, πoυ υπolρ&$oυμε τo Yπ6μvημα, σε oυvεργαoiα με τoυζ εργαζ6μεvoυξ στη
Γ.Γ.Π. τoυ Y.ΠΓ!@ ., δηλιilvoυμε 6τι:

t Δεν απoδε16μαστε τo απoτ€λεoμα τoυ ελ6γ1oυ Kαι τηξ ηλεκτρovικrig o{μαvoηq καρτιilv,
για τoυζ

λ6γoυg πoυ πρoαvαQ€ρΘη

καv.

' Zητdμε, €ωq 6τoυ βελτιωΘεl τo υπιiρ1ov o0oτημα, vα λειτoυργε[ παρdιλληλα τo παλι6 o0oτημα
ο{μαvoηq καρτιirv, ιiloτε vα μπoρoιiν oι iδιoι oι εργαζ6μεvoι vα ελ6γ1oυν τα πρoσωπικdι τoυg
ατoι1ε[α, f εvαMακτικdι vα λαμβ&voυv σε τακτdι διαoτηματα (κιiΘε 15Θ{μερo} €vτυπo η
ηλεκτρovικ6 αvτiγραQo τo υ Q ιiMo υ απαo16λη oη q εργαζo μ€νo υ.
Kαλoιiμε τηv πoλιτικιi ηγεo[α vα παρ6μβει dιμεoα πρoq τo ΣEEΔΔ, για vα μην συμπεριληQΘo6v
αvαξι6πιoτα oτoι1ε[α ατo π6ριομα πoυ πρ6κειται vα συvταχΘεi, εvιir ζητdιμε vα μαξ 1oρηγηΘεi
αvτiγραQo τoυ εv λ6γω πoρloματoq ευΘ0q μ6λιq παραληQΘεi.

oι Σ0Moγoι και τα

Σωματεiα Eργαζoμ€vωv στo .YΠΠo δεv πρ6κειται vα απoδε1Θoιiν
μεΘoδε0oειξ, πoυ ατo1ε0oυv στηv καταoκευη αεπloρκωv υπαλλ{λωv}), και επιQυλ&ooovται για
κdιΘε

ν6μιμη εv€ργεια

πρooταolαζ τωv μελΦv τoυq.

Tα Διoικητικd Συμβo0λια τωv ΣυΜ6γωv
Evια[o υ Συλλ6γo υ Eργαζo μ€vωv
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