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 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Όπως µας γνωστοποιήθηκε από µέλη µας, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, πρόσκληση ενδιαφέροντος του 

Οργανισµού σας, µε την οποία καλείτε ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα κλπ. να καταθέσουν αιτήσεις, µε 

σκοπό την σύναψη νέων συµβάσεων, για κάλυψη αναγκών των ασφαλισµένων σας.∆εδοµένου ότι δεν 

αντιλαµβανόµαστε την ακριβή φύση της εν λόγω πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η οποία, επιπροσθέτως, έχει 

προκαλέσει σύγχυση στα µέλη µας, παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε τα παρακάτω : 

1]      Η πρόσκληση αποβλέπει σε νέες και επιπρόσθετες συµβάσεις µε ιατρούς ή αφορά και τις ήδη 

υφιστάµενες και νοµικά δεσµευτικές για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη; 

2]      Εάν αφορά και τις υφιστάµενες συµβάσεις, η πρόσκληση σηµαίνει ότι αυτές καταγγέλλονται; 

3]     Θεωρείτε τις εκπτώσεις που σας παρέχουν οι παλαιοί συµβεβληµένοι ιατροί( π.χ. ακτινολόγοι ), 

ως ισχυρές και δεσµευτικές για εσάς ή όχι; 

4]    Τι εννοείτε όταν αναφέρετε ότι «ο ΟΝ επιθυµεί να εξετασθεί η δυνατότητα παροχής 

εκπτώσεων»;  Είναι οι εκπτώσεις συστατικό στοιχείο της αίτησης ή όχι; 

5]      Θεωρείτε ότι η ανάρτηση της πρόσκλησης ήταν ο πιο κατάλληλος τρόπος να ενηµερώσετε 

σχετικά τους συµβεβληµένους ιατρούς µε τον Οργανισµό σας, τους «συνεργάτες» σας, όπως 

επανειληµµένως έχουν κατά καιρούς αναφερθεί οι διοικήσεις του ΟΝ σε αυτούς; 



6]      Τελικά, ποια είναι η αληθής φύση αυτής της πρόσκλησης ενδιαφέροντος;  Είναι µειοδοτικός 

διαγωνισµός και θα επιλεγεί ο φθηνότερος; 

Παρακαλούµε να µας απαντήσετε στα πιο πάνω ερωτήµατα, καθώς δεχόµαστε ήδη πολλαπλές 

διαµαρτυρίες από τα µέλη µας που είναι συµβεβληµένα µε τον Οίκο Ναύτου.  

∆εν µπορούµε δε, παρά να διαµαρτυρηθούµε για την έλλειψη συνεννόησης µεταξύ της παρούσας 

διοίκησης και των εκπροσώπων του ιατρικού κόσµου, πολύ δε περισσότερο όταν αυτή προέρχεται από 

έναν Οργανισµό, ο οποίος στο παρελθόν µας είχε συνηθίσει σε εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο, πριν η 

διοίκησή του να λάβει ανάλογες αποφάσεις. 

Αναµένοντας την θετική ανταπόκρισή σας, διατελούµε, 
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