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Ο Κυβερνήτης Κουίν επικυρώνει νομοθεσία 
για την προστασία των εργαζομένων σε 

ολόκληρο το Ιλινόις 
Το νομοσχέδιο που συντάχθηκε από τη Γενική Εισαγγελέα 

Μάντιγκαν περιορίζει τις χρεώσεις της κάρτας μισθοδοσίας και 
προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζομένους      

            ΣΙΚΑΓΟ – Ο Κυβερνήτης Πατ Κουίν επικύρωσε σήμερα νόμο για την προστασία του 
ολοένα αυξανόμενου αριθμού εργαζομένων που λαμβάνουν τη μισθοδοσία τους μέσω κάρτας 
μισθοδοσίας. Το μέτρο, που συντάχθηκε από τη Γενική Εισαγγελέα Λίζα Μάντιγκαν, προσφέρει 
σημαντική προστασία στους εργαζόμενους, περιορίζοντας τις χρεώσεις που εφαρμόζονται στις 
κάρτες μισθοδοσίας. Η σημερινή δράση εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος του 
Κυβερνήτη Κουίν για τη δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων στο Ιλινόις και την παροχή της 
μισθοδοσίας που δικαιούνται. 

            “Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι όλοι οι πολίτες του Ιλινόις αντιμετωπίζονται δίκαια σε 
ότι έχει να κάνει με την είσπραξη του εισοδήματός τους, για το οποίο αγωνίζονται σκληρά,” 
δήλωσε ο Κυβερνήτης Κουίν. “Κανείς δεν πρέπει να επιβαρύνεται με αδικαιολόγητες χρεώσεις 
όταν απλά προσπαθεί να εισπράξει το μισθό του. Επικροτώ την πρωτοβουλία της Γενικής 
Εισαγγελέως Μάντιγκαν να προωθήσει τη συγκεκριμένη εύλογη νομοθεσία για την προστασία 
του σκληρά εργαζόμενου εργατικού δυναμικού των αντρών και των γυναικών της πολιτείας μας. 
∆εν αγωνιζόμαστε μόνο για να αυξήσουμε τον ελάχιστο μισθό στο Ιλινόις. Οι εργαζόμενοι 
μπορούν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε αποδεδειγμένους και ασφαλείς τρόπους για τη 
συλλογή της μισθοδοσίας που δικαιούνται.” 

“Χθες, ίσχυε καλύτερη προστασία στις κάρτες δώρων απ’ ότι στις κάρτες μισθοδοσίας 
στο Ιλινόις,” δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας Μάντιγκαν. “Με το νέο νόμο, που παρεμπιπτόντως 
θα είναι ο πιο ισχυρός νόμος στην κατηγορία του σε ολόκληρη τη χώρα, οι εργαζόμενοι στο 
Ιλινόις δεν θα χρειάζονται πλέον να πληρώνουν για να εισπράξουν τη μισθοδοσία τους.” 

            Οι κάρτες μισθοδοσίας είναι εναλλακτικός τρόπος για την πληρωμή των εργαζομένων 
που δεν διαθέτουν πρόσβαση στις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες. Αντί να εκδώσουν 



επιταγή, οι εργοδότες παρέχουν στους εργαζόμενους μια κάρτα μισθοδοσίας στην οποία 
κατατίθενται οι μισθοί του εργαζόμενου κάθε περίοδο πληρωμών. Οι κάρτες μισθοδοσίας 
μοιάζουν και λειτουργούν όπως και οι χρεωστικές κάρτες, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την ανάληψη μετρητών από ATM ή για αγορές σε καταστήματα. 

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ξεκίνησε να διερευνεί τη χρήση της κάρτας 
μισθοδοσίας εργαζομένου μετά από καταγγελίες από εργαζόμενους στο Ιλινόις, και αποκάλυψε 
απαράδεκτες πρακτικές, οι οποίες περιλάμβαναν υπερβολικές, παράλογες χρεώσεις που ήταν 
συνδεδεμένες στις κάρτες, όπως χρέωση 5$ για μη χρήση της κάρτας για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, χρέωση 3$ για τη μηνιαία αναφορά, και χρέωση 50 λεπτών για συναλλαγές στα 
ταμεία καταστημάτων. Αρκετοί εργοδότες έχουν εφαρμόσει υπεύθυνα προγράμματα κάρτας 
μισθοδοσίας, αλλά μερικοί εργοδότες αναγκάζουν τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν κάρτα 
μισθοδοσίας, χωρίς όμως να τους ενημερώνουν για το πώς να χρησιμοποιήσουν την κάρτα, 
καθώς και πώς να αποφύγουν τις χρεώσεις. 

Το Νομοσχέδιο 5622 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που υποστηρίζεται από τον 
Εκπρόσωπο της Πολιτείας Άρθουρ Τέρνερ (∆ημοκρατικός-Σικάγο) και τον Εκπρόσωπο της 
Πολιτείας Κουέιν Ραούλ (∆ημοκρατικός-Σικάγο), εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι 
υποχρεωμένοι να αποδεχτούν την κάρτα μισθοδοσίας, και μπορούν να επιλέξουν άλλο τρόπο 
πληρωμής, όπως επιταγή ή απευθείας κατάθεση. Για τους εργαζόμενους που αποδέχονται την 
κάρτα μισθοδοσίας, ο νέος νόμος θέτει όρια στις χρεώσεις και απαιτεί από τους εργοδότες να 
παρέχουν ξεκάθαρη ενημέρωση για τους όρους της κάρτας μισθοδοσίας. 

Ο νέος νόμος εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη 
μισθοδοσία τους χωρίς να υπόκεινται σε παράλογες χρεώσεις. Ο νόμος περιλαμβάνει 
απαγόρευση χρέωσης στην περίπτωση υπερανάληψης, αιτημάτων λήψης ιστορικού 
συναλλαγών και στις αγορές. Ο νόμος περιορίζει επίσης τις χρεώσεις στις περιπτώσεις άρνησης 
εκτέλεσης συναλλαγής και για μη χρήση της κάρτας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Περισσότερες από 20 πολιτείες έχουν παρόμοιες προστασίες για τους εργαζόμενους και τις 
κάρτες μισθοδοσίας. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2015. 

“Πρόκειται απλά για ένα ζήτημα δικαιοσύνης για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους,” 
δήλωσε ο Γερουσιαστής Ραούλ. “Οι άντρες και οι γυναίκες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας μας αξίζουν συνειδητές επιλογές, δίκαιη μεταχείριση και ένα δίκαιο μισθό, και αυτός 
ο νόμος προστατεύει αυτά ακριβώς τα δικαιώματα.” 

Καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ο Κυβερνήτης Κουίν υπήρξε πάντα ένας 
ισχυρός αρωγός όλων των εργαζομένων. Το 2013, ο Κυβερνήτης υπέγραψε νομοθεσία που 
προστατεύει τη μισθοδοσία των εργαζομένων του Ιλινόις από αμφιλεγόμενες επιχειρηματικές 
πρακτικές, ιδιαίτερα στον κλάδο των κατασκευών. Οι νόμοι αντιμετωπίζουν την εσφαλμένη 
ταξινόμηση των εργαζομένων και τις απόπειρες των εργοδοτών να αποφύγουν να καταβάλουν 
τους πολιτειακούς φόρους απασχόλησης και τα ασφάλιστρα. 

Ο Κυβερνήτης πάλεψε και επικύρωσε νόμο για την τροποποίηση του Νόμου της ∆ίκαιης 
Πληρωμής δίνοντας στους θιγόμενους περισσότερο χρόνο να αντιμετωπίσουν ζητήματα 
ανεπαρκούς αμοιβής, και ηγείται της προσπάθειας να αυξηθεί ο ελάχιστος μισθός της Πολιτείας 
στα 10 $ την ώρα. 
Στο λόγο του κατά την Εκφώνηση της Πολιτείας το 2014, ο Κυβερνήτης Κουίν πρότεινε ελάχιστο 
δύο ημερών αναρρωτικής άδειας μετά αποδοχών ανά έτος για τα 2,5 εκατομμύρια 
εργαζόμενους του Ιλινόις που δεν δικαιούνται αναρρωτική άδεια. 


