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Θτο τιµόνι του -προβληµαπκού- 
Εθνικού Οργα— 

νισµού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας, του γνωστού πια 

ΕΟΠΥΥ, είναι από χθες ο δικηγόρος 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, 

πρώην βουλευτής της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, που καλείται 
να σώσει τον «Τιτανικό» µετά την 
πρόσκρουση µε το παγόβουνο 
της χρεοκοπίας. 

Η αντικατάσταση του πρώην 
πρόεδρου του Οργανισµού Γεράσιµου 

Βουδούρη ήταν αναµενόµενη 
εδώ και πολύ καιρό, καθώς 

σι σχέσεις του µε τον αναπληρωτή 
υπουργό Υγείας Μάριο 

Σαλµά ήταν τεταµένες. 

Η φήµη 
θυµίζουµε ότι στις 30 Αυγούστου 

είχε κυκλοφορήσει n φήµη 
για παραίτηση του κ. Βουδούρη, 

την οποία είχε διαψεύσει 
µε δήλωσή του µπροστά σης 

τηλεοπτικές κάµερες, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Είµαι ακόµα 
ζωντανός». 

Ωστόσο n συνεργασία µεταξύ 
των δύο ανδρών φαίνεται on 

δεν σηµείωσε έκτοτε καµία πρόοδο 
και, όπως αναφέρουν στη 

«δηµοκρατία» έγκυρες πηγές, 
δεν ήταν λίγες οι φορές που ο 
κ. Σαλµάς είχε δυσαρεστηθεί µε 
τις επιλογές του πρώην προέδρου 

του υπερ-Ταµείου. 

A Ο Ελ. Παπαγεωργόπουλος (αριστερά) διαδέχεται τον Γ. Βουδούρη 

Τη θέση του Γ. Βουδούρη πήρε ο πρώην 

jfouXeunrs Tns Nsas AnpoKpanas 
και SiKnyopos Ελ. Παπαγεωργόπουλθ8 

Η «σταγόνα που ξεχείλισε 
το ποτήρι φαίνεται να έπεσε 
την περασµένη εβδοµάδα, 

στην ηµερίδα της Εθνικής Σχο¬ 

λής ∆ηµόσιας Υγείας, που αφορούσε 
και τα οικονοµικά του Οργανισµού. 

Εκεί ο κ. Βουδούρης, 
στην οµιλία του για τα οικονο¬ 

µικά του Οργανισµού, εξέφρασε 
την έντονη δυσαρέσκειά του για 
την αναφορά στη µαύρη τρύπα 
του 1 δισ. που είχε κάνει νωρίτερα 

ο κ. Σαλµάς, γεγονός που 
προφανώς συντόµευσε τις διαδικασίες 

αντικατάστασής του 
από τον αναπληρωτή υπουργό. 

Η επιλογή 
Αλλά και ο ίδιος ο κ. Σαλµάς είχε 

σηµειώσει στη συνέντευξή 
του στην «κυριακάτικη δηµοκρατία» 

στις 14 Οκτωβρίου, ότι 
ο Οργανισµός στήθηκε πρόχειρα, 

καθώς «δεν φρόντισαν να 
κάνουν µητρώο ασφαλισµένων 
και το Ταµείο δεν ήξερε σε ποιον 
πλήρωνε». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως 
παρουσιάζει και n επιλογή του 
νέου πρόεδρου του Οργανισµού. 

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος 
ήταν µέχρι το 2010 διοικητής 

στον ΟΓΑ προτού παραδώσει 
την παραίτησή του στον τότε 

υπουργό Εργασίας Ανδρέα Λοβέρδο. 

Τώρα ο πρώην βουλευτής 
της Νέας ∆ηµοκρατίας παίρνει 
ουσιαστικά τη θέση του κ. Βουδούρη, 

του εκλεκτού συνεργάτη 
του πρώην υπουργού Υγείας 

κ. Λοβέρδου, στον µεγαλύτερο 
ασφαλιστικό φορέα της χώρας. 
Αντιπρόεδρος του Οργανισµού 
ορίζεται ο Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, 

µαθηµαηκός, MSC Επιχειρησιακής 
Ερευνας, σύµβουλος 

επιχειρήσεων. 
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