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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Η Κυβέρνηση στα πλαίσια

νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για την «Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Κοινωφελούς Ιδρύματος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Ελληνικού
Δημοσίου» εντάσσει τους μισθούς των εργαζομένων του ΩΝΑΣΕΙΟΥ, στο μισθολόγιο των εργαζομένων των
νοσοκομείων του ΕΣΥ. καταργώντας στην πράξη την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις ελεύθερες
διαπραγματεύσεις, που υποτίθεται ότι θα κατοχύρωνε με την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.
Αποτελεί εμπαιγμό η ρύθμιση που προβλέπει ότι οι μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων θα
καλυφθούν με την λεγόμενη «προσωπική διαφορά». Η προσωπική διαφορά σύντομα θα καταργηθεί, ενώ
έτσι κατοχυρώνεται για τα καλά ο μισθολογικός διαχωρισμός νέων και παλιών εργαζόμενων.
Επιπρόσθετα σε άρθρο της Σύμβασης θεσπίζεται δοκιμαστική περίοδο ενός έτους ως προϋπόθεση για
πρόσληψη στο νοσοκομείο, ενώ συνδέεται το επίπεδο των μισθών με την παραγωγικότητα της εργασίας
δηλαδή την κερδοφορία του Ιδρύματος Ωνάση που έχει τον έλεγχο του νοσοκομείου.
Η ρύθμιση του νομοσχεδίου της Κυβέρνησης έχει στόχο την μείωση του κόστους εργασίας και την κατάργηση
της δυνατότητας διαπραγμάτευσης των εργαζομένων, με την Διοίκηση του νοσοκομείου.
Το νομοσχέδιο υπερ-ψηφίστηκε στη Βουλή στις 27/9/2018 από ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΔΗΣΥ, και Ποτάμι.
Οι μισθολογικές μειώσεις και η κατάργηση των Συλλογικών διαπραγματεύσεων στο ΩΝΑΣΕΙΟ, αποτελεί ένα
στιγμιότυπο από την λειτουργία των Ιδρυμάτων που εμφανίζονται ως Φιλάνθρωποι ευεργέτες.
Πίσω από τις δωρεές και τις Φιλανθρωπίες κρύβεται η υψηλή κερδοφορία που προέρχεται από γενναίες
φοροαπαλλαγές, από ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού, από την υψηλή τιμολόγηση στις υπηρεσίες
υγείας αλλά και από την εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Το «ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ» για την επένδυση αυτή, θα απαλλαχθεί από κάθε φόρο, τέλος, δικαίωμα

κράτησης ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου.
Το Σωματείο μας στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων στο ΩΝΑΣΕΙΟ, στον αγώνα τους για υπεράσπιση του
δικαιώματος σύναψης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και τους καλεί να πάρουν απόφαση για συμμετοχή
στην 24ωρη απεργία στις 14 Νοέμβρη που κηρύχθηκε από Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Πρωτοβάθμια
Σωματεία από όλη τη χώρα. Δίνουμε τις δυνάμεις μας ο κλάδος των εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία να
δώσει ενωμένος την μάχη για υπογραφή υποχρεωτικών Κλαδικών Συμβάσεων με αυξήσεις, με επαναφορά
δικαιωμάτων.
Σε τελική ανάλυση η μοναδική εγγύηση για εξασφάλιση δικαιωμάτων, μισθών, συμβάσεων σε κάθε
επιχείρηση είναι η κατοχύρωση τους σε ολόκληρο τον κλάδο.
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