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Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας  
 
Με αθνξκή ηελ επίζεκε πξώηε ηεο ψηθιακήρ κάπηαρ επγαζίαρ  από 1 Ινπιίνπ ν  ππνπξγόο εξγαζίαο πνπ 
εδώ θαη 2,5 ρξόληα πνπ κεηξάκε δεθάδεο λεθξνύο ζπλαδέιθνπο καο θαη εθαηνληάδεο θξνύζκαηα από ηα 
πξσηόθνιια ιάζηηρν δελ πέξλαγε νύηε έμσ από supermarkets,  απνθάζηζε λα επηζθεθηεί θάπνηα ζε έλα 
θαιά ζηεκέλν ζθεληθό γηα λα καο πεη όηη "ηα 8σξα δελ ζα κπνξνύλ λα δειώλνληαη σο 4σξα, όηη πινπνηείηαη  
έλα αίηεκα ηεο ΓΣΕΕ, εθαξκόδνληαο κηα θνηλσληθή πνιηηηθή ζηελ πξάμε". 
 
Σε αλαθνίλσζε ηνπ γξαθείνπ ηύπνπ ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο δηαβάδνπκε κεηαμύ άιισλ γηα "επαλάζηαζε 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο", γηα "κεηαξξύζκηζε κε έληνλν θνηλσληθό πξόζεκν", γηα " εγγύεζε  θαη ζεβαζκό ηνπ 
σξαξίνπ θαη ησλ ππεξσξηώλ ηνπ εξγαδνκέλνπ".  Γηα λα ην απνγεηώζεη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Εξγαζηαθώλ 
Σρέζεσλ, ε νπνία έθαλε ιόγν γηα "λαπαξρίδα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ", όηη "ζεκειηώλεηαη, ίζσο, ην 
ζεκαληηθόηεξν όπιν απέλαληη ζηελ παξαβαηηθόηεηα, ην νπνίν ζα βνεζήζεη ηελ Επηζεώξεζε Εξγαζίαο ζην 
έξγν ηεο απνθαζηζηηθά".  Μέρξη θαη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο επηζηξάηεπζαλ γηα λα καο πείζνπλ  γηα ηα 
νθέιε ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο. 
 
Καη ηα ιέλε όια απηά, απηνί πνπ θαηάξγεζαλ ην 8σξν, λνκνζέηεζαλ ηελ 10σξε εξγαζία, ην δηαθεθνκκέλν 
σξάξην, ηηο απιήξσηεο ππεξσξίεο, απνγείσζαλ ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, επέθηεηλαλ ηελ 
θαηάξγεζε ηεο Κπξηαθάηηθεο αξγίαο θαη ζε άιινπο θιάδνπο εθηόο ηνπ εκπνξίνπ, ππνβάζκηζαλ θαη 
απαμίσζαλ ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο. Απηνί πνπ ζε ζπλέρεηα όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ 
ηζάθηζαλ εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη θαηαθηήζεηο θάλνληαο λόκν θάζε απαίηεζε ηεο εξγνδνζίαο. 
 
Πάλσ ζε απηό ην έδαθνο, πάλσ ζε απηό ην  κεζαησληθό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ε εξγνδνηηθή αζπδνζία 
έρεη πεξάζεη ζε άιιν επίπεδν έξρεηαη λα εθαξκνζηεί ε ςεθηαθή θάξηα εξγαζίαο θαη ην κόλν ζίγνπξν είλαη όηη 
ζα ζπλερηζηεί θαη ζα εληαζεί ε επίζεζε ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ καο. 
 
Το αθήγημα ηηρ κοινωνικήρ δικαιοζύνηρ δεν άνηεξε ούηε λίγερ ώπερ ζηην επγαζιακή απένα ηων s/m. 
Δόζεθαλ νδεγίεο ζε εξγαδόκελνπο πνπ πηάλνπλ ζηηο 5:00π.κ. λα ρηππάλε ηελ θάξηα ηνπο ζηηο 6:00π.κ γηα λα 
κελ θαλεί ε κία ώξα λπρηεξηλήο απαζρόιεζεο. Πξντζηάκελνη ηακείσλ, δεηνύζαλ από ηηο ηακίεο λα 
"ρηππήζνπλ" ηελ θάξηα ηνπο αθξηβώο ζηηο 21:00 ελώ αθόκε ήηαλ ζην πόζην ηνπο θαη εμππεξεηνύζαλ πειάηεο. 
Υπελζύκηζε ζε σξνκίζζηνπο πνπ δνπιεύνπλ  8σξν λα κελ μεράζνπλ λα "ρηππήζνπλ" ηελ θάξηα ηνπο ζην 
4σξν, ζε ππάιιεινπο ειεθηξνληθώλ παξαγγειηώλ λα "ρηππάλε" ηελ θάξηα ηνπο είηε έρνπλ ηειεηώζεη ηελ 
παξαγγειία είηε όρη θαη λα ζπλερίδνπλ κεηά, νδεγνί  λα κε ρηππάλε θαζόινπ θάξηα αθνύ βξίζθνληαη εθηόο 
θαηαζηήκαηνο θαη θαιέζκαηα γηα εξγαζία ζην ξεπό αιιά κε νδεγία λα κε " ρηππήζνπλ " θάξηα. 
 
 
 
 



 
Απηά είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα γηα ην ηη έγηλε ηελ πξώηε κέξα εθαξκνγήο ηεο ςεθηαθήο θάξηαο εξγαζίαο 
ζηηο αιπζίδεο ησλ s/m θαη ζίγνπξα δελ ζα απνηειέζνπλ είδεζε ζε θαλέλα δηαδηθηπαθό κέζν, εθεκεξίδα ή 
θαλάιη. Απνηεινύλ όκσο άιιε κηα απόδεημε όηη δελ πξόθεηηαη λα δνύκε άζπξε κέξα  από απηνύο, ησξηλνύο 
θαη πξνεγνύκελνπο  πνπ έρνπλ βάιεη ηε ζθξαγίδα ηνπο ζε απηή ηε καπξίια, ζε απηή ηελ αζπδνζία.   
 
Σηην οπγάνωζη η δύναμη, ζηον αγώνα η ελπίδα! Μνλόδξνκνο γηα εκάο είλαη ε νξγάλσζε καο ζην 
ζσκαηείν, ε ζπκκεηνρή καο ζηνπο αγώλεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ καο, γηα λα έρνπκε 
θαηαθηήζεηο. Τώξα είλαη ε ώξα ρσξίο θακία αλακνλή λα αληεπηηεζνύκε θαη λα δηεθδηθήζνπκε ππνγξαθή 
ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο κε νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο καο,  κείσζε ηνπ εξγάζηκνπ 
ρξόλνπ, σξάξηα θαη πξνγξάκκαηα ζηαζεξά θαη όρη όπσο βνιεύεη ηελ εξγνδνζία, πιεξσκή ησλ ππεξσξηώλ 
καο, θαηνρύξσζε ηεο Κπξηαθάηηθεο αξγίαο.  

 
Το Δ.Σ.  
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