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Κορυφώνεται n αντιπαράθεση υπουργείου Υγείαε - φαρµακοποιών  

Κόντρα µέχρι τέλοικ 
µε θύµα tous ασφαλισµένου^ 
Σε πολεµικό κλίµα και µε 
tous συνδικαλιστέε να ανεβάζουν 

tous tovous συνεδριάζουν 
σήµερα ο Πανελλήνιθ5 

Σύλλογο5 και οι φαρµακοποιοί 
Tns Αττική^. Ετοιµοι υπουργείο 

και ΕΟΠΥΥ να προχωρήσουν 
σε «αντίποινα» 

ρεπορταζ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 

Ερµαιο στην αντιπαράθεση υπουργείου 
Υγείας - φαρµακοποιών 

παραµένουν οι ασφαλισµένοι 
του ΕΟΠΥΥ. Ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος 
εξήγγειλε την πλήρη απελευθέρωση 
του ωραρίου των φαρµακείων, ως «αντίποινο» 

στη συνεχιζόµενη αναστολή 
χορήγησης φαρµάκων µε πίοτωση στους 
ασφαλισµένους του Οργανισµού. Η 
ανακοίνωση αυτή πυροδότησε το ήδη 
«πολεµικό» κλίµα µε τον κλάδο και όλα 
πλέον κρέµονται από µία κλωστή. 

Οι φαρµακόποιοί πραγµατοποίησαν 
χθες συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω 
από το υπουργείο Υγείας, καταγγέλλοντας 

τη στάση του κ. Λυκουρέντζου. Η 
σηµερινή µέρα είναι κρίσιµη για την 
πορεία των κινητοποιήσεών tous. 

mm To µεσηµέρι 
συνεδριάζει 
εκτάκτως το 
∆ιοικηηκό 
Συµβούλιο 
του Πανελλήνιου 

Φαρµακευτικού 

Συλλόγου 
(ΠΦΣ), προκειµένου 

να 
καθορίσει τη 

στάση του. Λίγες ώρες αργότερα 
θα πραγµατοποιηθεί -µε το ίδιο 
θέµα- n γενική συνέλευση του 
Φαρµακευτικού Συλλόγου Αττικής 
(ΦΣΑ). 

Οι φαρµακοποιοί θεωρούν ότι το 
υπουργείο Υγείας και n διοίκηση του 
ΕΟΠΥΥ είναι ασυνεπείς στις υποχρεώσεις 

που είχαν αναλάβει τον περασµένο 
µήνα για εξόφληση των χρεών του 

Οργανισµού, ενώ n κυβέρνηση κάνει 
λόγο για εκβιασµό. Από ης σηµερινές 

Συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας 

έξω από 
το υπουργείο 
Yyxias πραγµατοποίησαν 

οι φαρµακοποιοί ^ 

-40 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Αν. Λυκουρέντζος θεωρεί εκβιαστικές τις αντιδράσεις 
του κλάδου και απειλεί µε απελευθέρωση ωραρίου 

τους αποφάσεις εξαρτάται n οµαλοποίηση 
Tns φαρµακευτικής περίθαλψης 

εκατοµµυρίων ασφαλισµένων σε όλη 
τη χώρα To «κλειδί» για τη λύση ή 
την επιδείνωση Tns κατάστασης 
κρατούν στα χέρια τους τρία, προερχόµενα 

από τη Ν∆, στελέχη: 
Ο πρόεδρος του ΕΟΠ ΥΎ Λευτέρης 

Παπαγεωργόπουλος, που ως 
I νοµικός γνωρίζει άριστα το θεI 

σµικό πλαίσιο και επιχειρεί να 
I «στριµώξει» τους φαρµακοποιούς. 

Ηταν εκ των εισηγητών των µέτρων 
που εξήγγειλε προχθές ο 

υπουργός Υγείας, µε τα οποία 
κινδυνεύουν τα κεκτηµένα του 
κλάδου. 

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ Θεόδωρος 
Αµπατζόγλου θεωρεί, 

ται συνδικαλιστής χαµηλών 
τόνων, ο οποίος προσπάθησε 

να µη διαρραγεί n ^* 
σχέση των φαρµακοποιών 

µε την κυβέρνηση, 
αλλά οι ανακοινώσεις του 

υπουργού τον έφεραν αντιµέτωπο 
ιιε την κυβέρνηση. Ο κ. Αµπα¬ 

τζόγλου ζήτησε χθες την παρέµβαση 
του πρωθυπουργού και των πολιτικών 
αρχηγών, προκειµένου να δοθεί µία 
οριστική λύση στο αδιέξοδο µε τη χρηµατοδότηση 

του ΕΟΠΥΥ: «To µόνο που 
ζητάµε είναι n εφαρµογή των νόµων 
και να τηρηθούν οι δεσµεύσεις του 
υπουργού Υγείας», τόνισε ο πρόεδρος 
του ΠΦΣ. 

Πιο επιθετική στάση τηρεί ο πρόεδρος 
του ΦΣΑ Κωνσιανηνος Λουράντος, 

ο οποίος πρωτοστάτησε στη χθεσινή 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας. Ο κ. Λουράντος 

έχει πολύ κακές σχέσεις µε τον 
αρµόδιο αναπληρωτή υπουργό Υγείας 
M. Σαλµά, τον οποίο έχει πρόσφατα 
καταγγείλει µε επιστολή του και στο 
Μαξίµου. Τηρεί αρνητική στάση και 
κατά του κ. Λυκουρέντζου, σηµειώνοντας 

ότι οι ανακοινώσεις του για τα 
κέρδη των φαρµακοποιών δεν περιλαµβάνουν 

καµία αναφορά στις καθυστερήσεις 
των πληρωµών του ΕΟΠΥΥ προς 

τα φαρµακεία. ∆εν αναφέρουν -σηµειώνει- 
τίποτα για το χρονοδιάγραµµα 

που ο ίδιος υπέγραψε, αλλά δεν έχει 
ακόµη υλοποιήσει. 

>] 01 ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ 

ιενιρθηκε στη Χαλκίδα 
και είναι νοµικός, µε ειδίκευση 

στο εργατικό και 
ασφαλιστικό δίκαιο. Εκ των 
εΛγητών των µέτρων now 
ανακοίνωσε ο υπουργός 
Υγείας. Προέρχεται arao 
την Ενωση Κέντρου. Από 
το 1989 έχει εκλεγεί έξι 
φορές βοϋλευτής!µε τη νδ 
cmrt Εύβοια. Εχει διατελέσει 

πρόεδροίτου ΟΓΑκαι 
γενικός γραµµατέας Tns 
Κοινοβουλευτικής Οµάδας 
Tns νδ. 

θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Πρόεδρος του ΠΦΣ 
ΕΚΤΟΣ απάτη Φαρµακευτική, 

έχει σπουδάσει και 
ΠολΓπκέε Επιστήµες. Εχει 
διατελέσει διοικητ του 
IKA, ενώ προαλειφόταν για 
ηρόεδρο5 του ΕΟΠΥΥ, θέση 

που τελικά κατέλαβε ο 
κ. Παπαγεωργόπουλθ5. 
Εκλέγεται u>s συνδικαλιστής 

µε το ψηφοδέλτιο Tns 
Ν∆. Είναι άνθρωπος χαµηλών 

τόνων και προσεγγίζει 
τα θέµατα µε τεχνοκρατικό 
τρόπο. 

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 
Πρόεδρος των Φαρµακοποιών 

Αθήνας 

I, πατέραΐ δύο 
παιδιών, διατηρεί φαρµακείο 

στη Νέα Σµύρνη. Εξελέγη 
ωε προσκείµενος στη 

Ν∆, αλλά*δεν είναι σαφές 
εάν εξακολουθεί vh ανήκει 
στο κυβερνών κόµµα Επι 
Ν∆, ανέλαβε πρόεδρο? του 
Ινστιτούτου Φαρµακευτικής 

Ερευνας καιΤεχνολογίας 
(ΙΦΕΤ), θέση που διατήρησε 

και επί υπουργ κκ 
Ανδρέα Λοβέρδου. 

Κόντρα µέχρι τέλοικ 
µε θύµα tous ασφαλισµένου^ 
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