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Σε επηρείξεζε δηάιπζεο ηνπ Οίθνπ Ναύηε έρεη αλαισζεί ε θπβέξλεζε ε νπνία κε ην λνκνζρέδην 

Λνβέξδνπ πνπ έρεη ςεθίζεη πξόζθαηα ζηελ Βνπιή πξνβιέπεηαη ε δηάιπζε ηνπ Οίθνπ Ναύηε θαη ε 

ελνπνίεζή ηνπ κε ην ΙΚΑ. 

Αλάινγε ξύζκηζε ζην ίδην λνκνζρέδην αθνξά θαη ην ΝΑΤ ην νπνίν ελζσκαηώλεηαη ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ 

από 1/1/2013. 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΠΔΝΔΝ ζηελ πξόζθαηε ζπλάληεζε κεηαμύ ΠΝΟ θαη ηνπ Υπνπξγνύ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε θ. Φξπζνρνΐδε δηεξκελεύνληαο ηελ ζέζε ηόζν ηνπ θιάδνπ καο αιιά θαη όινπ ηνπ 

Ναπηεξγαηηθνύ καο θόζκνπ ηάρζεθε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνο ζηελ δηάιπζε ησλ ηζηνξηθώλ καο 

Τακείσλ καο όπσο είλαη ην ΝΑΤ, ν Οίθνο Ναύηε θιπ. Τόληζε όηη ππεύζπλνη  γηα ην νηθνλνκηθό 

αδηέμνδν ησλ Τακείσλ καο είλαη όιεο σο ηώξα νη θπβεξλήζεηο νη νπνίεο έρνπλ δηαρξνληθά ηεξάζηηεο 

επζύλεο γηα ηελ εθνπιηζηόδνπιε ηαθηηθή πνπ αθνινύζεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα αθνινπζνύλ 

ππεξεηώληαο ην δόγκα ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ εθνπιηζηηθνύ θεθαιαίνπ. 

Σηηο 14/6/2010 ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ ηνπ Οίθνπ Ναύηε κε εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ ιήθζεθε θαηά 

πιεηνςεθία απόθαζε κε ηελ νπνία θαηαξγείηαη ν ζεζκόο ηεο ειεύζεξεο επηινγήο γηαηξνύ. Ο ζεζκόο 

απηόο όπσο ιεηηνύξγεζε – θαη πέξα από όπνηεο αδπλακίεο – είρε ηελ απνδνρή ηεο ζπληξηπηηθήο 

πιεηνςεθίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ, εμαζθάιηδε αλαβαζκηζκέλε πνηόηεηα ππεξεζηώλ κε αλεκπόδηζηε 

πξόζβαζε ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο γηαηξνύο, θαηαξγνύζε ηελ νπξά θαη ηελ ηαιαηπσξία ησλ αζζελώλ 

θαη αζθαιηζκέλσλ. 

Η ζέζπηζε θαη θαζηέξσζε νηθνγελεηαθνύ γηαηξνύ καο βξίζθεη αληίζεηνπο δηόηη εθείλν ην νπνίν 

επηδηώθεη είλαη ε δξαζηηθή κείσζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ηεο Ναπηηθήο 

νηθνγέλεηαο θαη ε παξαπέξα ππνβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

Από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο νηθνγελεηαθνύ γηαηξνύ ζε άιια ηακεία πξνθύπηεη όηη νη ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη είλαη ζπλώλπκεο κε ηελ ηαιαηπσξία, ηελ ειιηπή εμππεξέηεζε, ηελ κείσζε ησλ 

γηαηξώλ, ηελ αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηδηαίηεξα ζηηο δαπάλεο αγνξάο θαξκάθσλ 

θ.α. 

Τόζν ε δηάιπζε ηνπ Οίθνπ Ναύηε όζν θαη ε θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεύζεξεο επηινγήο 

γηαηξνύ είλαη κέηξα πνπ εληάζζνληαη ζηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ κλεκνλίνπ (βιέπε ηξότθα) θαη ηα νπνία 

πινπνηεί κε ηελ αληηδξαζηηθή θαη αληηθνηλσληθή πνιηηηθή ηεο ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ. 

Καινύκε ηνπο Ναπηεξγάηεο, ηνπο απόκαρνπο ηνπ θύκαηνο θαη όιε ηελ Ναπηεξγαηηθή νηθνγέλεηα λα 

αληηδξάζνπλ άκεζα, δπλακηθά θαη αγσληζηηθά γηα λα απνηξαπνύλ απηέο νη δπζκελείο εμειίμεηο ζε 

βάξνο ησλ θνηλσληθώλ καο δηθαησκάησλ.      
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