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ΤΕΥΧΟΣ 4 – 05/01/2010 

 

Διευθυντικά  στελέχη  – προϊστάμενοι  – «στελέχη»  

και  ωράριο  εργασίας .  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - BC’s - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ – «ΣΤΕΛΕΧΗ» - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ 
ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ωράριο, αμοιβή για υπερωρίες, άδειες, επιδόματα κλπ.) 

 Όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζά μας (υπάλληλοι, προϊστάμενοι, διευθυντές καταστημάτων, Business Centers 
τμημάτων και υπηρεσιών) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου και ορισμένου χρόνου) ανεξάρτητα βαθμού, 
θέσης, ειδικότητας, τίτλου καθηκόντων και θέσης ευθύνης, προστατεύονται πλήρως από την εργατική νομοθεσία και 
ισχύουν όλες οι πρόνοιες και τα δικαιώματα των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως π.χ. το κλαδικό ωράριο 
εργασίας (37 εβδομαδιαίες ώρες εργασίας) και η αμοιβή για απασχόληση πέραν του κλαδικού ωραρίου (Δευτ-Πεμ 07:45-
15:15 και Παρ. 07:45-14:45), άδειες, επιδόματα κλπ. 

 Ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, που αφορά κυρίως στα διευθυντικά στελέχη, είναι τα όρια των  εξαιρέσεων από 
τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας για το χρόνο εργασίας, τις άδειες, τις υπερωρίες, όσων θεωρούνται 
«διευθύνοντες υπάλληλοι». 

 Ως διευθύνοντες υπάλληλοι ή «πρόσωπα εμπιστοσύνης» νοούνται μόνο οι υπάλληλοι επιχειρήσεων στους 
οποίους, λόγω των εξαιρετικών προσόντων τους αλλά και της ιδιαζούσης εμπιστοσύνης του εργοδότη, ανατίθενται 
καθήκοντα γενικότερης διευθύνσεως των υποθέσεων της επιχείρησης συνολικά και της εποπτείας του προσωπικού της, 
κατά τρόπο καθοριστικό στην εξέλιξη της επιχείρησης.  

 Τα πρόσωπα αυτά διακρίνονται από τους λοιπούς υπαλλήλους, διότι ασκούν ουσιαστικά τα δικαιώματα του 
εργοδότη. Ενεργώντας με ιδία πρωτοβουλία μπορούν ακόμη και να προσλαμβάνουν ή να απολύουν  το προσωπικό του 
εργοδότη. Οι εν γένει αρμοδιότητες που ανατίθενται στους διευθύνοντες υπαλλήλους  είναι παρεμφερείς με αυτές του 
επιχειρηματία εργοδότη.  

 Η εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδότη και διευθύνοντος υπαλλήλου, αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο σύστασης μίας 
σύμβασης εργασίας με διευθυντικό στέλεχος, από δε την άποψη του εργατικού δικαίου χαρακτηρίζεται ως ιδιάζουσα. Και 
τούτο είναι λογικό,  διότι -όπως προαναφέρθηκε- οι διευθύνοντες υπάλληλοι αναπτύσσουν τη δράση τους στην 
εργοδοτική επιχείρηση αναλαμβάνοντας ιδία πρωτοβουλία σε θέματα που αφορούν, τόσο τους υφιστάμενους 
υπαλλήλους, όσο και την ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων. Επομένως, η εμπιστοσύνη του εργοδότη  προς το 
πρόσωπο και την κρίση των διευθυνόντων υπαλλήλων του είναι ζητούμενο αδιαμφισβήτητης σημασίας.  

 Η ιδιαίτερη αυτή φύση των καθηκόντων και κατά συνέπεια η θέση των διευθυνόντων υπαλλήλων σε μία 
επιχείρηση και η ουσιαστική, όπως εκτέθηκε και παραπάνω διαφοροποίησή τους από τους υπόλοιπους υπαλλήλους, 
αποτελεί και το λόγο διαφορετικής αντιμετώπισής τους από την εργατική νομοθεσία. 



 

 Ο νομικός χαρακτηρισμός του διευθύνοντος υπαλλήλου προκύπτει από τη συνολική αξιολόγηση πολυάριθμων 
αντικειμενικών στοιχείων (θέση υπευθυνότητας με πρωτοβουλία στη χάραξη και την εφαρμογή της επιχειρησιακής 
πολιτικής, εξαιρετικά προσόντα, άσκηση εργοδοτικών καθηκόντων, σχέση εμπιστοσύνης με τον εργοδότη, υψηλό - 
«ηγεμονικό» επίπεδο αμοιβών σημαντικά ανώτερο αυτού των υφισταμένων τους κ.α ). Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται 
κατά περίπτωση στο σύνολό τους, συγκρινόμενα με εκείνα των λοιπών υπαλλήλων και με τα καθήκοντα των οργάνων 
διοίκησης της επιχείρησης. 

 Η νομική θεωρία και  η νομολογία επιβάλλουν συσταλτική (στενή) ερμηνεία στην έννοια του διευθύνοντος 
υπαλλήλου, αφού όσοι αποκτούν την ιδιότητα αυτή εξαιρούνται από βασικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τις 
άδειες, τα χρονικά όρια εργασίας κλπ. 

 Επομένως, οι διευθύνοντες υπάλληλοι είναι αντικειμενικά ολιγάριθμοι. Ειδικότερα δεν ανήκουν σε καμία 
περίπτωση στην έννοια αυτή οι Προϊστάμενοι, ή οι Δ/ντές καταστημάτων υπηρεσιών, τμημάτων, B.C.’s. Στην 
Τράπεζά μας  οι διευθύνοντες υπάλληλοι υπό την ανωτέρω έννοια είναι πιθανόν να μην υπερβαίνουν και τους 
πέντε, αν και με την υφιστάμενη Γραμμή Αναφοράς στην Κύπρο θεωρούμε με βάση τα παραπάνω, ότι πλέον δεν 
εξαιρείται κανείς εργαζόμενος στο Δ.Κ.Ε. από το κλαδικό ωράριο και την αμοιβή για υπερωρία - υπερεργασία , άδειες, 
επιδόματα.  

http://seet2005.blogspot.com  

 

 


