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Ορικλοποδιά» στα τηλεφωνικά 

ραντεβού του ΕΟΠΥΥ — 
βάζουν εταιρίες των πενταψήφιων 

αριθµών, λέγοντας 
στους ασφαλισµένους ου δεν υπάρχουν 

διαθέσιµα ραντεβού άµεσα για 
τους γιατρούς που επιθυµούν, παρά 

µόνο έπειτα από 15 ηµέρες! 
Αυτό καταγγέλλουν ο Ιατρικός 

Σύλλογος Αθηνών και ο Σύλλογος 
Συµβασιούχων Γιατρών ΙΚΑ Αττικής, 

µε επιστολές τους προς τον 
πρόεδρο του οργανισµού Ελευθέριο 

Παπαγεωργόπουλο. Σύµφωνα 
µε τους συµβασιούχους γιατρούς 
του ΚΑ Αττικής, υπάρχουν πολλές 
καταγγελίες συνάδελφων τους που 
υποστηρίζουν ότι κάποιες εταιρίες 

το τελευταίο διάστηµα απαντούν 
στους ασφαλισµένους: «∆εν υπάρχουν 

ραντεβού διαθέσιµα στις µονάδες 
του ΕΟΠΥΥ σε οτχντοµο χρονικό 
διάστηµα και έµµεσα τους 

αποθαρρύνουν να προσέρχονται 
σε αυτές, ενώ στην πραγµατικότη- 

Οι STQipiss που 

παραπληροφορούν 
tous ασφαλΐσµένου5 

όπ δεν υπάρχουν 

διαθέσιµεΒ ηµέρεβ 

τα υπάρχουν διαθέσιµα ραντεβού». 
Μάλιστα, όπως επισηµαίνουν 

στην επιστολή τους στον πρόεδρο 
του ΕΟΠΥΥ, «το ζήτηµα αυτό έχει 
λάβει διαστάσεις σκανδάλου και ζητάµε 

την άµεση και θεσµική διερεύνηση 
του ano τη διοίκηση του οργανισµού». 

Οπως εξηγεί στη «δηµοκρατία» 
ο Παναγιώτης Ψυχάρης, πρόεδρος 

του Συλλόγου Συµβασιούχων 
Γιατρών ΙΚΑ Αττικής, ιέως και 

πριν από 20 ηµέρες είχαµε κανονικά 
έως 25 ραντεβού την ήµερα, 

κλεισµένα τηλεφωνικά από τα πε\ταψήφια 
νούµερα. To τελευταίο διάστηµα 

έχουµε έξι - επτά ραντεβού 
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A Η έγγραφη καταγγελία του Συλλόγου 
ΣυµβαοΊούχω v Ιατρώ v ΙΚΑ Αττικής 

και πραγµατικά µας κάνει εντύπωση 
γιαή συµβαίνει αυτό». Ο Ιατρικός 

Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει ότι 
µέλος του στις 26 Νοεµβρίου, ενώ 
είχε κλεισµένα µόνο πέντε ραντεβού, 

οι υπεύθυνοι µιας εκ των ιδιωτικών 
τηλεφωνικών εταιριών, για 

άγνωστους λόγους, της έκλειναν 
ραντεβού για τις 13 ∆εκεµβρίου! 

θυµίζουµε ότι n ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας έχει ήδη ανακοινώσει 

το ενδεχόµενο επαναλειτουργίας 
της δηµόσιας τηλεφωνικής 

γραµµής 184, διότι το κόστος 
της τηλεφωνικής κλήσεως σης ιδιωτικές 

εταιρίες είναι δυσβάσταχτο 
για τους ασφαλισµένους. 
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