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Ο Λ. Παπαγεωργόπουλος, πρόεδρος στον ΕΟΠΥΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ TOY ΜΑΡΙΟΥΟ 

Λ. ΠαπαγεωργΑρνήθηκε 
να υποδείξει αντιTOY 

ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

» Την τοποθέτηση του Λευτέρη Παπαγεωργόπουλου 
στη θέση του προέδρου 

του Εθνικού Οργανισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ανακοίνωσε 

τελικά χθες το απόγευµα το υπουργείο 
Υγείας. Ο Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος 

είχε διατελέσει διοικητής 
του ΟΓΑ µέχρι το... 2004, καθώς και βουλευτής 

της Ν.∆., και διαδέχεται τώρα τον 
Γεράσιµο Βουδούρη στην προεδρία του 
ΕΟΠΥΥ. 

Πάντως, πολύ έντονο και «καυτό» είναι 
το παρασκήνιο των τελευταίων ηµερών 

γύρω από την αντικατάσταση 
του Γεράσιµου Βουδούρη. Η επιλογή 
του Λευτέρη Παπαγεωργόπουλου δεν 
βρίσκει τους εµπλεκόµενους ιδιαιτέρως 
ευτυχείς. 

Σύµφωνα µε πολύ καλά πληροφορηµένες 
πηγές της «A», n ∆ηµοκρατική Αριστερά 

συναίνεσε στην επιλογή για το 
πρόσωπο του Λευτέρη Παπαγεωργόπουλου 

αποκλειστικά και µόνον εξαι. 
τίας των πολύ ασφυκτικών σχετικών 
πιέσεων τις οποίες άσκησε ο αναπληρωτής 

υπουργός Υγείας Μάριος Σαλµάς 
και ενώ είχε ήδη προβάλλει βέτο στην 
αρχική πρόταση για τον Θόδωρο Αµπατζόγλου, 

πρόεδρο του Πανελληνίου 
Φαρµακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ). 

Από την πλευρά του, ιδιαίτερα ανήσυχος 
σχετικά µε την επιλογή του Λευτέρη 

Παπαγεωργόπουλου για την προεδρία 
του ΕΟΠΥΥ εµφανίζεται επίσης ο 

ίδιος ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, 
ο οποίος, όµως, δεν επιθυµεί 

να εµπλακεί στα «χωράφια» του Μάριου 
Σαλµά, ενώ τον πολύ έντονο προβληµατισµό 

του για την επιλογή εκφράζει 
και ο πρόεδρος του Φαρµακευτικού 

Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) Κώστας Λουράντος, 
ο οποίος τονίζει στον διαδι¬ ΡΙΟΥ 

ΣΑΑΜΑ Ο ΝΕΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ωργόπουλος, 

πρόεδρος στον ΕΟΠΥΥ ι 
αντιπρόεδρο το ΠΑΣΟΚ... η 
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τον ία 
του τό» 

είων 
ησταση πιλογή ου 

δεν τέρως φορηική 
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το ωργόν 

εξαιτικών απληαλµάς ο 

στην 
Αµπακτυο^ 

ιστότοπο ygeia360.gr ότι «n αλλαγή 
προσώπων δεν λύνει το πρόβληµα 

του ΕΟΠΥΥ». 
Σηµειώνεται ότι στη θέση του αντιπροέδρου 

του Οργανισµού τοποθετεί¬ 

ται ο Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, υποδεικνυόµενος 
από τη ∆ηµοκρατική Αριστερά, 

ενώ το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε να υποδείξει 
πρόσωπο για τη θέση του β' αντιπροέδρου... 
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