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Οργανωμζνθ μαηικι παρζμβαςθ πραγματοποίθςε θ Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ ςτισ 10/5/2011 ςτον Οίκο Ναφτθ. 
Στθν παράςταςθ τθσ ΠΕΝΕΝ ζλαβαν μζροσ εν ενεργεία μζλθ του Σωματείου αλλά και δεκάδεσ απόμαχοι του κλάδου. Πριν 
αναφερκοφμε ςτθν ςυηιτθςθ που ζλαβε χϊρα ςτον Οίκο Ναφτθ κζλουμε να δϊςουμε κάποια ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν 
εικόνα του φορζα μασ. 
Στο τζλοσ του 2010 οι αςφαλιςμζνοι του Οίκου Ναφτου (εν ενεργεία και ςυνταξιοφχοι ναυτικοί με τισ οικογζνειεσ τουσ) 
ιταν 217.500 και τουσ εξυπθρετοφςαν 4016 ςυμβεβλθμζνοι κατά πράξθ και περίπτωςθ κλινικοί και εργαςτθριακοί γιατροί, 
εκ των οποίων οι 2200 ςτο λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ και οι υπόλοιποι ςτα 87 παραρτιματα Ο.Ν. και τα 23 Περιφερειακά 
Γραφεία Ο.Ν. ςε όλθ τθν Ελλάδα. 
Η αμοιβι των γιατρϊν ιταν για κάκε επίςκεψθ το κρατικό τιμολόγιο (20 Ευρϊ θ επίςκεψθ) με ανϊτερθ αμοιβι που δεν 
μποροφςε να υπερβαίνει τα 1400 Ευρϊ μθνιαίωσ (δθλαδι 70 επιςκζψεισ x 20 = 1400) Εξ' άλλου τα τελευταία 30 χρόνια 
παράλλθλα με τουσ ςυμβεβλθμζνουσ γιατροφσ ιςχφει για τουσ αςφαλιςμζνουσ του Ο.Ν. θ ελεφκερθ επιλογι γιατροφ. 
Οπότε ο αςφαλιςμζνοσ του Ο.Ν. μπορεί να επιςκεφτεί γιατρό τθσ αρεςκείασ-εμπιςτοςφνθσ του να καταβάλλει τθν αμοιβι 
του γιατροφ και να ειςπράξει από τον Ο.Ν. το κρατικό τιμολόγιο, δθλαδι 20 Ευρϊ, ζναντι απόδειξθσ πλθρωμισ. Εξ' άλλου 
τουσ αςφαλιςμζνουσ του Ο.Ν. εξυπθρετοφςαν ςε όλθ τθν Ελλάδα όλα τα Κρατικά Νοςοκομεία, Κζντρα Υγείασ και άλλα 
Κρατικά Ιδρφματα Υγείασ και επίςθσ ο Ο.Ν. είχε ςυμβλθκεί με 76 ιδιωτικζσ κλινικζσ και 141 Ιατρικά Διαγνωςτικά Κζντρα τα 
οποία προςζφεραν ςτον Οίκο Ναφτου 20% ζκπτωςθ από τισ αμοιβζσ τουσ από το κρατικό τιμολόγιο. 
Πλθροφοροφμαςτε από ςυμβεβλθμζνουσ γιατροφσ ότι ζχει γίνει περικοπι από τθ Διοίκθςθ του Ο.Ν. ςτο Λεκανοπζδιο 
Αττικισ εκατοντάδων γιατρϊν ενϊ είναι άγνωςτο ακόμθ πόςοι ςυμβεβλθμζνοι γιατροί κα περικοποφν ςτθν επαρχία. 
Οι 120.000 αςφαλιςμζνοι ςτο Λεκανοπζδιο Αττικισ δε μποροφν να εξυπθρετθκοφν οφτε από τουσ 55 Μονίμουσ Κλινικοφσ 
και Εργαςτθριακοφσ γιατροφσ ςτον Οίκο Ναφτου Πειραιά αφοφ από τθν Οργανικι Σφνκεςθ λείπουν 70 γιατροί οι οποίοι 
ςυνταξιοδοτικθκαν τθν τελευταία 10ετία και δεν ζχουν αναπλθρωκεί. Με 36 κεράποντεσ γιατροφσ πρζπει να 
εξυπθρετθκοφν 120.000 αςφαλιςμζνοι. 
Με τόςουσ λίγουσ Μονίμουσ και Συμβεβλθμζνουσ κεράποντεσ γιατροφσ είναι αδφνατον πρακτικά να εξυπθρετθκοφν οι 
217.500 αςφαλιςμζνοι του Οίκου Ναφτου οι οποίοι καλοφνται ςτθν ουςία να καταβάλλουν οι ίδιοι τισ Ιατρικζσ επιςκζψεισ 
και τισ Ιατρικζσ πράξεισ (εξετάςεισ κλπ) δίχωσ να μποροφν να ειςπράξουν τουλάχιςτον το κρατικό τιμολόγιο. 
Στθ ςυνζχεια ςτθ ςυνάντθςθ με τθν πρόεδρο του Οίκου Ναφτθ κ. Μ. Δίπλα, εκκζτοντασ τισ απόψεισ τθσ Ζνωςισ μασ ο 
πρόεδροσ Αντϊνθσ Νταλακογιϊργοσ επιςιμανε τα παρακάτω: 
Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ είναι κατθγορθματικά αντίκετθ ςε οποιαδιποτε περικοπι δαπανϊν που υποβακμίηει και 
χειροτερεφει τθν παρεχόμενθ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ των αςφαλιςμζνων Ναυτικϊν και των οικογενειϊν τουσ. 
Στο ςθμείο αυτό ζγινε εκτενισ αναφορά ςτισ απόπειρεσ περιοριςμοφ των ςυμβεβλθμζνων κατά πράξθ και περίπτωςθ 
γιατρϊν του Οίκου Ναφτθ τόςο ςτο λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ όςο και ςτο υπόλοιπο μζροσ τθσ χϊρασ μασ. 
Ταυτόχρονα υπογράμμιςε τισ ελλείψεισ του Οίκου Ναφτθ ςε μόνιμουσ γιατροφσ όπου βαςικζσ ειδικότθτεσ γιατρϊν δεν 
υπάρχουν και είναι πλζον κενζσ δεκάδεσ οργανικζσ κζςεισ και ειδικότθτεσ.  
Οι ελλείψεισ ςτο μόνιμο προςωπικό γιατρϊν και ο δραςτικόσ περιοριςμόσ των ςυμβεβλθμζνων γιατρϊν υπθρετεί το 
δόγμα τθσ ςυντριβισ των κοινωνικϊν αναγκϊν και υπθρεςιϊν και εντάςςεται ςε μια αντιλαϊκι πολιτικι που οδθγεί τουσ 
εργαηόμενουσ και τουσ ςυνταξιοφχουσ ςτθν ιδιωτικι υγεία. Αυτι τθν πολιτικι όχι μόνο δεν τθν δζχκθκε ποτζ ωσ τϊρα θ 
ΠΕΝΕΝ αλλά είναι και κα είναι ςτθν πρϊτθ γραμμι του αγϊνα για τθν ανατροπι τθσ. 
Επίςθσ τονίςτθκε ςτθν ίδια ςυνάντθςθ από τον πρόεδρο τθσ ΠΕΝΕΝ θ ανάγκθ να αξιοποιθκεί θ περιουςία των 
αςφαλιςτικϊν μασ ταμείων όπωσ είναι οι καταςκθνϊςεισ, το ΝΙΕΝ και θ υπόλοιπθ ακίνθτθ περιουςία. 
 



Τζλοσ ο πρόεδροσ τθσ ΠΕΝΕΝ ανζπτυξε τισ προτάςεισ τθσ ΠΕΝΕΝ. Στθ ςυνζχεια παρακζτουμε ενδεικτικά τισ κυριότερεσ 
από αυτζσ. 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΕΝΕΝ 
1. Να αυξθκοφν οι ςυμβεβλθμζνοι κατά πράξθ και περίπτωςθ εργαςτθριακοί Ιατροί για τθν εξυπθρζτθςθ των 
αςφαλιςμζνων. Ο Οίκοσ Ναφτθ δεν κα επιβαρυνκεί αφοφ θ αμοιβι των Ιατρϊν είναι ανάλογθ των επιςκζψεων και με 
πλαφόν 1400 Ευρϊ. 
2. Να μθν καταργθκεί θ ελεφκερθ επιλογι Ιατροφ που ιςχφει με επιτυχία τα τελευταία 30 χρόνια που επίςθσ δεν 
επιβαρφνει τον Οίκο Ναφτθ αφοφ ζναντι απόδειξθσ καταβάλλει το κρατικό Τιμολόγιο (20 Ευρϊ) ανεξάρτθτα από το πόςα 
πλιρωςε ο αςφαλιςμζνοσ. 
3. Να προχωριςουν οι διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ 70 μονίμων Ιατρϊν που λείπουν από τθν οργανικι ςφνκεςθ κζντρου και 
επαρχίασ για να μειωκεί πολφ περιςςότερο το κόςτοσ Ιατρικισ περίκαλψθσ ενϊ κα αναβακμιςτεί θ ποιότθτα των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ. 
4. Να τοποκετθκοφν ςτον Ο.Ν. Ακθνϊν κεράποντεσ Ιατροί (τϊρα ζχει μόνο ελεγκτζσ) και να λειτουργιςει μικροβιολογικό 
εργαςτιριο ανάλογο αυτοφ που λειτουργεί ςτον Οίκο Ναφτθ Πειραιά για τθν εξυπθρζτθςθ των αςφαλιςμζνων. 
5. Να ξαναλειτουργιςει το Νοςθλευτικό Ίδρυμα Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Ν.Ι.E.Ν.) ςτα Μελίςςια και Παιδικζσ καταςκθνϊςεισ 
(ΠΕΟΝ) για τθν καλλίτερθ εξυπθρζτθςθ των αςφαλιςμζνων και των οικογενειϊν τουσ. 
6. Ουςιαςτικι κάλυψθ των μακροχρόνια ανζργων, ιατροφαρμακευτικι δωρεάν περίκαλψθ των ιδίων και των οικογενειϊν 
τουσ. 
7. Βελτίωςθ των παροχϊν και των επιδομάτων προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ. 
8. Αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ Ναυτικοφσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. 
 
Το λόγο πιραν αρκετοί ακόμθ ςυνάδελφοι που αναφζρκθκαν ςε επιμζρουσ προβλιματα και άςκθςαν κριτικι και ςε 
ηθτιματα λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Οίκου Ναφτθ. 
Η πρόεδροσ του Οίκου Ναφτθ διλωςε ότι επικυμεί τθν ςτενι ςυνεργαςία με τθν ΠΕΝΕΝ ςτα πλαίςια των κακθκόντων τθσ 
και υποςχζκθκε ότι κα εξετάςει μια ςειρά προβλιματα που ζκεςαν οι εκπρόςωποι του Σωματείου μασ. 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ 


