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Νέος διοικητής 
στο τιµόνι 
του ΕΟΠΥΥ 
Τη θέση αναλαµβάνει ο κ. ∆. Κοντός, 
µέχρι πρότινος επικεφαλής του ΟΓΑ 

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ 

To οικονοµικο έλλειµµα του ΕΟΠΥΥ, 
που προκάλεσε και τον 

εκνευρισµό των επικεφαλής Tns 
τρόικας κατά την τελευταία tous 
επίσκεψη στο υπουργείο Υγείας, 
εµφανίζεται (os n βασική αιτία 
αποµάκρυνσης του διοικητή του 
Οργανισµού Ελευθέριου Παπαγεωργόπουλου 

από τη θέση του. 
Οπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, 

ο κ. Παπαγεωργόπουλος, 
ο onoios είχε τοποθετηθεί 

στο τιµόνι του ΕΟΠΥΥ µόλις τον 
περασµένο Οκτώβριο, υπέβαλε 
χθες την παραίτησή του. Τη θέση 
του αναλαµβάνει ο κ. ∆ηµήτρης 
Κοντός, ο onoios ήταν µέχρι και 
χθες διοτκητής του ΟΓΑ, ενώ νέος 
δτοτκητής του ΟΓΑ αναλαµβάνει 
ο κ. Ξενοφών Βεργίνα. 

Ευκαιρία 
Οι φήµες για την αποµάκρυνση 

του κ. Παπαγεωργόπουλου είχαν 
ξεκινήσει εδώ και εβδοµάδες, 
όταν πληροφορίες έκαναν λόγο 
για δυσαρέσκεια του Μεγάρου 
Μαξίµου σχετικά µε το έλλειµµα 
που εµφανίζει ο Οργανισµός. Η 
αλλαγή προσώπων στην πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Υγείας 
φαίνεται ότι αποτέλεσε την ευκαιρία 

να αντικατασταθεί άµεσα 
ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ. Είναι ενδεικτικό 

ότι ο νέος υπουργός κ. 

Αδωνις Γεωργιάδα, όταν κλήθηκε 
να σχολιάσει το γεγονός, δήλωσε: 
«Ο κ. Παπαγεωργίου είναι ένας 
κύρτος. Είχαµε καλή συνεργασία 
µαζί του, αλλά στην παρούσα φάση 

λόγω των πολύ µεγάλων προβληµάτων 
του ΕΟΠΥΥ, είπαµε να 

κινηθούµε λίγο διαφορετικά». Ο 
i6ios φέρεται να µην αποκλείει 
το ενδεχόµενο να γίνουν αλλαγές 
σττς δτοτκήσετς και άλλων Οργανισµών 

στο χώρο τα Υγείας (έντονη 
ήταν n φηµολογία χθες σχετικά 
µε τον ΕΟΦ). 

To θέµα τα αλλαγής διοίκησης 
στον ΕΟΠΥΥ συζητήθηκε 

και προχθές στην απογευµατινή 
σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίµου, 
στην οποία συµµετείχαν οι νέοι 
υπουργοί των κρίσιµων τοµέων 
µε «ανοιχτά µέτωπα» σε σχέση 
µε την τρόικα. To έλλειµµα φέτος 
του ΕΟΠΥΥ εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει 

το ένα δισ. ευρώ, µέρος 
του οποίου αφορά την αδυναµία 
συγκράτησα «εντός στόχων» 
των δαπανών για δταγνωσττκές 
εξετάσει και τδτωττκές κλτντκές. 
Στο πλαίσιο αυτό οι επτκεφαλής 
τα τρότκας έχουν ζητήσει τη 
λήψη άµεσων µέτρων. Μεταξύ 
αυτών είχαν προκριθεί από την 
προηγούµενη ηγεσία n θέσπιση 
claw back (επιστροφή υπέρβασα 

δαπάνα σε ΕΟΠΥΥ) σε διαγνωστικά 
κέντρα και τδτωττκές 

κλτντκές και n εφαρµογή δια- 

0 νέος υπουργός Υγείας κατά τη χθεσινή οµιλία του στην ηµερίδα για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ο κ. Γεωργιάδης 
χαρακτήρισε ως «τη µεγαλύτερη αποτυχία να χρειαζόµαστε την τρόικα για να κάνουµε τα αυτονόητα». 

Η δυσαρέσκεια 
για το έλλειµµα 
του οργανισµού 
ήταν n αιτία 
αποµάκρυνσης 
Παπαγεωργόπουλου. 

γνωσττκών πρωτοκόλλων. 
Σηµετώνετατ όττ σύµφωνα µε 

έγγραφο του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονοµικών Xp. Στα'ΐκούρα, 

που κατατέθηκε στη Βουλή, 
ο ΕΟΠΥΥ-που έχει λάβει φέτος 
1,108 δισ. ευρώ επιχορήγηση- 
είναι ένας από tous 12 φορείς 
που θα ελεγχθούν από τη 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών 
Ελέγχων. 

Εν τω µεταξύ, χθες ο νέος 
υπουργός Υγείας, ο Αδωντς Γεωργιάδα, 

ανοίγοντας τις εργασίες 
ηµερίδας για την Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση, παροµοίασε 
την εικόνα που δείχνει σήµερα 
το υπουργείο Υγείας µε ένα λογιστήριο. 

Οπως είπε: «Παρέλαβα 
το χαρτοφυλάκιο σε µία πολύ δύσκολη 

στιγµή και το µόνο που 
ακούω είναι πόσα λεφτά µας λείπουν 

από εδώ και πόσα λεφτά 
µας λείπουν από εκεί. Περισσότερο 

µοιάζει µε ένα είδος λογιστηρίου 
παρά µε ένα υπουργείο 

Υγείας» ανέφερε. Ο ίδιος χαρακτήρισε 
ως «τη µεγαλύτερη αποτυχία 

να χρειαζόµαστε την τρόικα 

για να κάνουµε τα αυτονόητα» 
και τόνισε: «Με τα νέα θεραπευτικά 

πρωτόκολλα που µπαίνουν 
σε εφαρµογή, θα µπορούµε να 
έχουµε µια πιο σωστή διαχείριση 
του δηµόσιου πλούτου, προσπάθεια 

στην οποία πρέπει όλοι να 
συνδράµουµε, γιατί είναι το κοινό 
µας συµφέρον, όχι γιατί µας το 
επιβάλλει κάποιος». Ο νέος υπουργός 

δήλωσε πρόθυµος για σκληρή 
δουλειά -«24 ώρες το 24ωρο εάν 
χρειαστεί»-, γεγονός που φάνηκε 
και από τη χθεσινή πρωινή άφιξή 
του (από τις 7.30 π.µ.) στο υπουργείο 

Υγείας. Εισερχόµενος στο 
κτίριο δήλωσε: «∆εν θα αδικήσουµε 

κανέναν, ήρθε n ώρα να 
πληρώσουν όχι οι αδύναµοι, αλλά 
οι έχοντες και κατέχοντες». 

Νέος διοικητής 
στο τιµόνι 
του ΕΟΠΥΥ 
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