
                         ΕΚΤΑΚΤΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ 
 
Αγαπητέ συνάδελφε 
 Αιφνιδιαστικά στις 2/12/10,  ο Οίκος του Ναύτου ανάρτησε στο διαδίκτυο ανακοίνωση για 
«Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιατρών για σύναψη σύμβασης με τον Οίκο 
Ναύτου». 
 
Σε αυτή καλεί όλους τους γιατρούς, συμβεβλημένους και μη: 
1] Να υποβάλλουν εκ νέου «αίτηση – προσφορά» για σύμβαση με τον Ο.Ν. και μόνο 
ηλεκτρονικά.  
2]  Ζητά την δυνατότητα παροχής εκπτώσεων !!!  
 Δεν αναφέρει όμως επί ποίου τιμολογίου εννοώντας προφανώς επί του από 1991 κρατικού 
τιμολογίου. 
3]  Δίνει προθεσμία υποβολής από 6/12/10  έως  22/12/10 (δύο εβδομάδων). Μετά δεν θα 
γίνεται δεκτή καμία αίτηση για σύμβαση. 
4] Αυτή η… πρόσκληση θα δημοσιευτεί δύο φορές σε τρεις εφημερίδες. 
Βλέπουμε δηλαδή ότι ξεκινά με τον Ο.Ν. μία «πρόβα τζενεράλε»  για μειοδοτικούς 
διαγωνισμούς και στον χώρο των γιατρών. 
Βλέπε στην ιστοσελίδα  του Οίκου Ναύτου   www.oikosnautou.gr 
 
Ο Ι.Σ. Πειραιά σε ανακοίνωσή του αναφέρει την προφορική δέσμευση της Προέδρου του Ο.Ν. 
κας  Δίπλα,  «ότι οι εκπτώσεις δεν αφορούν τους γιατρούς». 
 
Το δευτεροβάθμιο όργανό μας η ΠΟΣΙΠΥ συναντήθηκε την 13/12/2010 με την Πρόεδρο του ΟΝ 
κ. Δίπλα, της επέδωσε  έγγραφο διαμαρτυρίας   και κατάφερε να πάρει ραντεβού για συνάντηση 
μεταξύ 23 και 31/12/10, αφού θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για διαβούλευση και με την 
παράστασή μας στο ΔΣ/ΟΝ. 
 
Στην προς κατάθεση αίτηση (7/12/10)  καθώς και στις πληροφορίες υποβολής (9/12/10) που 
ανάρτησε στο διαδίκτυο στις… 13/12/10, γράφει «για ενδεχόμενες εκπτώσεις….. σε περίπτωση 
υπογραφής σύμβασης…». Δηλαδή μετατοπίζει την ευθύνη της επιλογής του τιμολογίου και των 
εκπτώσεων επ’ αυτού, σ’ εσένα γιατρέ!! 
 
      Επειδή εάν ξεκινήσει ο ΟΝ την διαδικασία των μειοδοτικών διαγωνισμών σίγουρα θα την 
συνεχίσουν και τα υπόλοιπα ταμεία και τότε είτε δεν θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε 
συμβάσεις είτε οι συμβάσεις θα είναι με εξευτελιστικές τιμές, 
      Επειδή υπάρχει ήδη απόφαση του ΣτΕ που επιβάλει στο κράτος να αυξήσει τις τιμές και το 
εγκαλεί να το πράξει, γεγονός που μας δίνει το δικαίωμα να προσφύγουμε και στα Ευρωπαϊκά 
Δικαστήρια και να πετύχουμε τις αυξήσεις   και εάν εμείς οι ίδιοι προτείνουμε από μόνοι μας 
μειώσεις αντί αυξήσεων,  απεμπολούμε το δικαίωμα να απαιτούμε δικαστικά αυτές τις 
αυξήσεις,  
Γι’ αυτό η ΠΕΕΒΙ και η ΠΟΣΙΠΥ σε καλούν  να υποβάλεις μεν την αίτηση για την 
σύμβαση με τον Οίκου του Ναύτου  ΧΩΡΙΣ να αναγράψεις κανένα ποσοστό 
έκπτωσης (για το οποίο άλλωστε και δεν σε υποχρεώνουν ).  
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