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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σας γνωρίζουµε  ότι, δυνάµει της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Οίκου Ναύτου, η 
οποία ελήφθη στην υπ. αριθµ. 5021/5/25-2-2011 συνεδρίασή του, η ισχύς όλων των υφισταµένων 
συµβάσεων µεταξύ του Οίκου Ναύτου και των κατά πράξη και περίπτωση παρόχων υγείας, 
παρατείνεται έως τις 30/3/2011.  

Η ως άνω ηµεροµηνία είναι καταληκτική, δεν θα χορηγηθεί άλλη περαιτέρω  

παράταση και ως εκ τούτου, παύει να υφίσταται οποιαδήποτε σχέση στηριζόµενη στις ως άνω 

συµβάσεις. 

Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι καλούνται να υπογράψουν νέα σύµβαση κατά πράξη και 
περίπτωση µε τον Οίκο Ναύτου οι ιατροί οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, µε την 
προϋπόθεση ένταξής τους στον «Ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο», ο οποίος συµπεριλαµβάνει 
συνταγογράφηση, ιατρικές πράξεις-παραποµπές, κλπ.  

Η διάρκεια της σύµβασης αυτής θα είναι ετήσια, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν θα 

συνάπτεται σύµβαση.  
 
Οι ηµέρες προσέλευσης για υπογραφή της νέας σύµβασης είναι: 

1) Για τους ιατρούς περιοχής Πειραιά από 8 έως 11 Μαρτίου 2011 (ηµέρες Τρίτη-Τετάρτη-
Πέµπτη-Παρασκευή και ώρες 12-4µµ) θα προσέλθουν στο Γραφείο Προέδρου (7ος Όροφος) 
ανά ειδικότητα ως εξής: 

1. Άνευ Ειδικότητας - Γενικής Ιατρικής – Παθολόγοι - Ουρολόγοι την Τρίτη 8/3/2011 
2. Γαστρεντερολόγοι - Γυναικολόγοι - Καρδιολόγοι – Οφθαλµίατροι την Τετάρτη 

9/3/2011 
3. Μικροβιολόγοι - Παιδίατροι - Πνευµονολόγοι – Οδοντίατροι την Πέµπτη 10/3/2011 
4. Λοιπές Ειδικότητες - Φυσιοθεραπευτές την Παρασκευή 11/3/2011 

 

 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Ο Ι Κ Ο Σ    Ν Α Υ Τ Ο Υ 



2) Για τους ιατρούς περιοχής Αθήνας από 14 έως 17 Μαρτίου 2011 (ηµέρες ∆ευτέρα-Τρίτη-
Τετάρτη-Πέµπτη και ώρες 12-4µµ) θα προσέλθουν στο Γραφείο Προέδρου (7ος Όροφος) 
ανά ειδικότητα ως εξής: 

1. Γενικής Ιατρικής - Ουρολόγοι - Παθολόγοι την ∆ευτέρα 14/3/2011 
2. Γαστρεντερολόγοι - Γυναικολόγοι - Καρδιολόγοι – Οφθαλµίατροι την Τρίτη 

15/3/2011 
3. Μικροβιολόγοι - Παιδίατροι - Πνευµονολόγοι – Οδοντίατροι την Τετάρτη 16/3/2011 
4. Λοιπές Ειδικότητες - Φυσιοθεραπευτές την Πέµπτη 17/3/2011 

 
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν κατά την υπογραφή της νέας 

σύµβασης είναι τα εξής: 
- Πιστοποιητικό οικείου ιατρικού συλλόγου. 
- Άδεια λειτουργίας ιατρείου. 
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 
Επίσης πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση περί µη κατοχής θέσης στο ΕΣΥ και η 

ύπαρξη τυχόν συµβάσεων µε άλλα ασφαλιστικά ταµεία. 
 Σας γνωρίζουµε ότι οι ανωτέρω ιατροί ειδοποιούνται από την υπηρεσία µας µε συστηµένες 
επιστολές. 
 Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι οι ασφαλισµένοι µας διατηρούν το δικαίωµα της ελεύθερης 
επιλογής ιατρού. Η ελεύθερη επιλογή προβλέπεται νοµοθετικά για τους ασφαλισµένους του Ο.Ν. 
και αφορά τα µέλη των συλλόγων σας τα οποία δεν θα συµβληθούν µαζί µας.          
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