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ΠΡΟΣ: ∆ΙΟΙΚΗΤΗ  ΕΟΠΥΥ  

κ.Γεράσιµο Βουδούρη                                                                                 Αθήνα 01/08/2012 

 

Επιστολή 
 

Αναθεωρήστε την απόφαση που καθιστά ακόµη και το τηλεφωνικό κλείσιµο 
ενός ραντεβού µε το γιατρό, σε «ακριβή υπόθεση» 

 
Κύριε Πρόεδρε 
 
Σε µια περίοδο που οι αντοχές του ελληνικού λαού δοκιµάζονται από τις συνέπειες 
της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης , πληροφορηθήκαµε µε έκπληξη πως 
προωθείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η χρήση ενός νέου τηλεφωνικού αριθµού για το 
κλείσιµο των ραντεβού στα ιατρεία των συµβεβληµένων ιατρείων µε τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που θα επιβαρύνει υπέρµετρα τους ασφαλισµένους. 
 
Συγκεκριµένα, από την προσεχή ∆ευτέρα εκατοµµύρια ασφαλισµένοι του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα καλούν πλέον αντί του γνωστού τηλεφωνικού αριθµού 184, τους 
νέους αριθµούς 14884 και 14900 για τα τηλεφωνικά ραντεβού στα ιατρεία του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε κόστος σηµαντικά υψηλότερο.  
 
Πλέον για κάθε κλήση τους προς τους νέους αριθµούς θα χρεώνονται πολύ 
ακριβά. ∆ηλαδή, αντί για χρέωση µιας αστικής µονάδας ανά κλήση (0,03€) όπως 
ίσχυε µέχρι τώρα, το κλείσιµο του ραντεβού θα αυξηθεί σε 0,99€ ανά κλήση για το 
14884 και 1,08€ για το 14900 όταν η κλήση γίνεται από σταθερό τηλέφωνο. Ενώ 
όταν η κλήση για ραντεβού µε ιατρό πραγµατοποιηθεί από κινητό , θα κοστίζει 
ακόµη πιο ακριβά, 1,18€ ανά λεπτό.  Οι πληροφορίες µας αυτές επιβεβαιώθηκαν 
και από τους υπεύθυνους του 184. 
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Θεωρούµε απαράδεκτο σε αυτή τη δύσκολη για τους ασφαλισµένους συγκυρία , 
να υλοποιούνται τέτοιες αποφάσεις, που στερούνται κάθε λογικής. ∆εν είναι 
δυνατόν να αυξάνεται ως και 40 φορές το κόστος για να κλείσει ένας 
ασφαλισµένος ραντεβού µε τον γιατρό του. ∆εν επιτρέπεται να αναγκάζετε τους 
ασφαλισµένους να βάζουν σε µια ακόµη περίπτωση βαθιά το χέρι στην τσέπη. 
Αναλογιστείτε την επιβάρυνση που προκαλείτε µε την απόφαση σας αυτή στους 
ασφαλισµένους που είναι αναγκασµένοι να κάνουν πολλαπλά τηλεφωνήµατα για 
να κλείσουν διαφορετικά ραντεβού. 
 
Αναρωτιόµαστε ποιος είναι ο λόγος που άλλαξε ο τρόπος χρέωσης και ποιος 
επωφελείται από την αλλαγή αυτή. Το σίγουρο είναι πάντως πως δεν 
επωφελούνται ούτε οι ασφαλισµένοι, αλλά ούτε και οι γιατροί. Θα θέλαµε επίσης 
να γνωρίζουµε αν έχει ενηµερωθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για 
την αλλαγή αυτή και τις συνέπειες που έχει στην τσέπη των ασφαλισµένων. 
 
Κύριε Πρόεδρε 
 
Ενόψει των προβληµάτων που πιστεύουµε ότι θα δηµιουργηθούν από το υψηλό 
κόστος χρήσης των νέων τηλεφωνικών αριθµών, σας  καλούµε να αναθεωρήσετε 
αυτήν σας την απόφαση, για το καλό των συµπολιτών µας που πλήττονται 
βάναυσα από την οικονοµική κρίση. Ενώ θα επιθυµούσαµε να ενηµερωθούµε για 
τους λόγους της µεγάλης αυτής αύξησης της χρέωσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση σας καλούµε να µην προχωρήσετε στην υλοποίηση µιας 
απόφασης που καθιστά ακόµη και το κλείσιµο ενός ραντεβού µε το γιατρό, σε 
«ακριβή υπόθεση» για ασφαλισµένους που τα βγάζουν ήδη δύσκολα πέρα.  
  

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ        ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 

 


