
 
Ανακοινώθηκε σήµερα η αντικατάστασή µου στην προεδρία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
από τον κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο. Για τη δηµιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
µια µικρή οµάδα ανθρώπων δώσαµε ένα µεγάλο αγώνα για να κάνουµε 
πράξη τα δυο φύλλα χαρτί που είναι γραµµένος ο νόµος 3918/11. Η χώρα, 
µετά από 30 χρόνια πολλών προσπαθειών, απέκτησε έναν Οργανισµό 
πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας. 
 
Πολλά ακόµα πρέπει να γίνουν, όµως, µέσα στους λίγους µήνες λειτουργίας 
του, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόρθωσε να παράγει ένα πολύ µεγάλο έργο, σε 
ποσότητα και ποιότητα, να πετύχει µεγάλες οικονοµίες στον εξορθολογισµό 
των δαπανών και να καταφέρει να δηλώσουν εντυπωσιασµένοι οι ευρωπαίοι 
ελεγκτές στις επισκέψεις που έκαναν στον Οργανισµό. 
 
Αυτά που πετύχαµε θα µπορούσε να είναι πολλαπλάσια, έγιναν όµως µέσα 
σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες µε ανεπάρκεια αριθµητική, αλλά και 
επιστηµονική του ανθρώπινου δυναµικού, κυρίως δε σε µία ιδιαίτερα ζοφερή 
οικονοµική περίοδο µε έλλειψη χρηµατικών πόρων και πολλές οικονοµικές 
υποχρεώσεις που κληρονόµησε ο νέος Οργανισµός από το παρελθόν. 
 
Τις επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθεί ο λεπτοµερής απολογισµός του έργου 
µας. Κλείνοντας αυτή τη σύντοµη αναφορά µου, θέλω να ευχαριστήσω όλους 
τους εργαζόµενους στον ΕΟΠΥΥ που µε αυταπάρνηση έχουν εργαστεί 
εντατικά µέχρι σήµερα.  
 
Θέλω επίσης, να παροτρύνω όσους πολέµησαν ανηλεώς τον Οργανισµό και 
µένα προσωπικά, να στηρίξουν πλέον τον Φορέα και τη ∆ιοίκησή του, 
συνειδητοποιώντας ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι εθνική υπόθεση. 
 
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που µε εµπιστεύτηκαν και 
συµπαραστάθηκαν στο έργο µου. Από το παρελθόν, τις πολιτικές ηγεσίες των 
υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σήµερα τον υπουργό, κύριο Ανδρέα 
Λουκουρέντζο τον οποίο αν και είναι σύντοµος ο χρόνος της συνεργασίας µας 
είναι ωστόσο αρκετός για να µνηµονευτεί. 
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