
 

 

                          27/4/2015 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 
Συνάδελφοι ,συναδέλφισσες, 

 

Οι νέοι εργαζόμενοι επωμίζονται σήμερα  ένα μεγάλο μέρος από τα βάρη της οικονομικής κρίσης που άρχισε 

το 2008. 

 

Ανεργία, ημιαπασχόληση, κακοπληρωμένη δουλειά μερικών μηνών, ακόμα και απλήρωτη δουλειά 

αποτελούν γνωρίσματα της  καθημερινότητας που επικρατεί στους χώρους δουλειάς. 

 

Όλα αυτά συμβαίνουν το 2015, την εποχή δηλαδή που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κάνει άλματα και 

μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο διαβίωσης. Ειδικότερα στους κλάδους που συνδέονται με την 

υγεία η αντίθεση αυτή εμφανίζεται με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Νοσοκομεία υποστελεχωμένα που δε 

καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών, ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας με εργαζόμενους κακοπληρωμένους και 

παράλληλα ακριβές υπηρεσίας υγείας είναι μερικά μόνο από τα γνωρίσματα αυτής της κατάστασης. 

 

Συνάδελφοι ,συναδέλφισσες, 

 

Την 1
η
 Μαΐου συμπληρώνονται 126 χρόνια από την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο, που διεκδικούσαν 

8ωρη εργασία και γενικότερα καλύτερες συνθήκες.. Οι εποχές βέβαια έχουν αλλάξει, τα μηνύματα όμως 

εκείνης της εξέγερσης παραμένουν επίκαιρα.  

 

Με αφορμή την επέτειο της 1
ης

 Μάη θέτουμε τους δικούς μας προβληματισμούς: 

 

--- Με ποιους όρους οι νέοι εργαζόμενοι, βρίσκουν δουλειά, τι θα αντιμετωπίσουν στους χώρους εργασίας ; 

 

--- Υπάρχει σήμερα πραγματική ενημέρωση για τα δικαιώματα του εργαζόμενου ; 

 

--- Ποιά είναι η δυνατότητα του νέου εργαζόμενου να απαιτήσει κατάλληλες συνθήκες εργασίας, εργασιακά 

δικαιώματα που θα του επιτρέψουν να ασκήσει απρόσκοπτα το επάγγελμα του, σύμφωνα με τις γνώσεις, 

την κατάρτιση και την διάθεση του να επιτελέσει πραγματικά  σημαντικό  έργο στον ευαίσθητο χώρο της 

υγείας; 

 

 

Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού   το Σωματείο εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία Αθήνας, μαζί 

με το Σύλλογο σπουδαστών δημοσίων ΙΕΚ, σας καλούμε να παραβρεθείτε στην εκδήλωση - συζήτηση με 

θέμα την  επικαιρότητα  της εξέγερσης της 1
η
ς Μάη και τη σημερινή κατάσταση στους χώρους δουλειάς. 

 

 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα αμφιθεάτρου  

                     του ΙΕΚ Χαϊδαρίου την 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΗ στις 06:30 μ.μ. 
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