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Σε εξέλιξη το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα 
του Υπουργείου Υγείας

Διοικητικές τομές στο ΕΣΥ- Συρρίκνωση των ΔΥΠΕ σε 7

n ΑΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗΣ
Ειδικός συνεργάτης - Δημοσιογράφος

IB

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεταρρυθμιστικό 
πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας, 
σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Υγείας 

Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά την πρόσφατη 
συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κώστα 
Καραμανλή. 

Ο υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται να καταργη-
θούν ορισμένες Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες 
(ΔΥΠΕ, πρώην ΠΕΣΥΠ), αφού οι διοικητικές τομές προβλέπονται 
από το πρόγραμμα της ΝΔ, σημειώνοντας ότι το νέο σχήμα που 
θα προωθηθεί θα επιφέρει οικονομίες κλίμακας, καλύτερη πα-
ροχή υπηρεσιών, πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική λειτουρ-
γία και θα συμβάλει στο νοικοκύρεμα.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις που έδωσε διαδοχικά στο «Βήμα 
της Κυριακής» και στο ραδιοφωνικό σταθμό «AlphaRadio 98.9», 
ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής:

• «Τα δυο χρόνια που πέρασαν, δοκιμάστηκε με τη νέα μορφή 
του ο θεσμός των ΔΥΠΕ. Τώρα οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι 
χρειάζεται, το συντομότερο δυνατόν, να προχωρήσουμε στη συρ-
ρίκνωση αυτού του -αποκεντρωμένου, υποτίθεται- σχήματος, προ-
κειμένου να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται κάθε χρόνο για τη 
λειτουργία των ΔΥΠΕ και 700 άνθρωποι απασχολούνται σε αυ-
τές τις υπηρεσίες. Με το νέο σχήμα, που θα προβλέπει 7 ΔΥΠΕ, 
θα εξοικονομήσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, της τάξεως του 
80%, δηλαδή περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Και απ’ την άλλη 
μεριά, ένας μεγάλος αριθμός από εκείνους που απασχολούνται 
στις ΔΥΠΕ θα μετακινηθούν στα νοσοκομεία, εκεί όπου υπάρχει 
ανάγκη σε προσωπικό. Μιλάμε για 700 άτομα, και καταλαβαί-
νετε τι σημαίνει αυτό, κυρίως για την υποστήριξη της διοικητικής 
λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων. Παράλληλα, περιορί-
ζουμε τη γραφειοκρατία, διότι οι ΔΥΠΕ αποτελούν εκ των πραγ-
μάτων και ένα διοικητικό-γραφειοκρατικό στάδιο στη διαδικασία 
λήψης των αποφάσεων, καθιστώντας το σύστημα πιο λειτουργι-
κό και πιο αποδοτικό». 

Οι νέες ΔΥΠΕ διαμορφώνονται ως εξής:
Η Α΄ Υγειονομική Περιφέρεια με έδρα την Αθήνα θα αφορά στην 

Αττική και σ’ αυτή θα μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες των ΔΥΠΕ 
Α΄και Β΄Αττικής, η Β΄ με έδρα τον Πειραιά θα αφορά τον Πειραιά 
και το Αιγαίο και σ’ αυτή θα μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες της 
Γ΄ΔΥΠΕ Αττικής και των τριών ΔΥΠΕ του Αιγαίου, η Γ΄ τη Μακε-
δονία τη Θεσσαλονίκη και με αρμοδιότητες των ΔΥΠΕ Β΄ Κεντρι-
κής και Δυτικής Μακεδονίας, η Δ΄ τη Μακεδονία και τη Θράκη 
με έδρα πάλι τη Θεσσαλονίκη και με αρμοδιότητες των ΔΥΠΕ Α΄ 
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η Ε΄ 

με έδρα τη Λάρισα και με αρμοδιότητες αυτές των 
ΔΥΠΕ Ηπείρου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η 
ΣΤ΄ με έδρα την Πάτρα θα πάρει αρμοδιότητες των 
ΔΥΠΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων 
Νήσων και η Ζ΄ με έδρα το Ηράκλειο θα διατηρή-
σει τις αρμοδιότητες της ΔΥΠΕ Κρήτης. 

• «Τη διοίκηση θα την ασκεί τώρα το ίδιο το υπουρ-
γείο. Και πρέπει να έχει άμεση αντίληψη, έλεγχο 

και παρακολούθηση όλων εκείνων που αφορούν στη λειτουρ-
γία των αποκεντρωμένων περιφερειακών μας μονάδων. Οι νέες 
ΔΥΠΕ θα είναι αποκεντρωμένες διοικητικές μονάδες, σε άμεση 
διασύνδεση με το Υπουργείο».

• «Στην Ελλάδα παρατηρείται επίσης ένα μοναδικό φαινόμε-
νο: Πρόσωπα, καθ’ όλα ικανά, που κατέχουν επτά και οκτώ θέ-
σεις, εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να αποδώσουν στο μέγι-
στο βαθμό, σε καμία εξ αυτών. Λοιπόν, το ασυμβίβαστο, υπό την 
έννοια αυτή, είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία όλων 
των θεσμικών οργάνων, όπως αυτά εκπροσωπούνται από πρό-
σωπα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως γίνεται κατανοητό ότι τέτοια 
φαινόμενα πρέπει να εκλείψουν. Σκοπός μας είναι να λειτουργεί 
το σύστημα γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, κάτω από τις 
αρχές της χρηστής διαχείρισης και της διαφάνειας. Αυτό είναι το 
βαθύτερο νόημα του όρου «νοικοκύρεμα», το οποίο φρόντισα 
να ανακοινώσω από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκο-
ντά μου. Και σταδιακά οδηγούμεθα στην εφαρμογή μιας πολιτι-
κής που είναι σε πλήρη αρμονία με το κυβερνητικό πρόγραμμα 
της Νέας Δημοκρατίας. Και που θέλει, όπως συμβαίνει και συνο-
λικά με την κυβέρνηση, σε αυτή τη φάση να κινείται με γρήγορους 
ρυθμούς. Είμαστε σε μια ιδιαίτερα λεπτή καμπή της κυβερνητικής 
μας θητείας. Οδηγούμεθα προς το τέλος αυτής της πορείας και 
θα κριθούμε από τα αποτελέσματα, τα οποία πρέπει να είναι σε 
ευθεία γραμμή με τις προεκλογικές μας εξαγγελίες». 

Παράλληλα όμως ο κ. Αβραμόπουλος προανήγγειλε αλλαγές 
προσώπων στις διοικήσεις των ΔΥΠΕ και των νοσοκομείων. Χα-
ρακτηριστικά η αναφορά του στο θέμα αυτό έχει ως εξής:

«Κανένας από όσους κάνουν καλά τη δουλειά τους δεν έχει να 
φοβηθεί τίποτα. Βεβαίως, αξιολογούνται όλοι, με βάση τα πεπραγ-
μένα των δύο ετών, αλλά και του πενταμήνου που έχει απομείνει, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις οδηγίες οι οποίες τους έχουν 
δοθεί. Πριν από ενάμιση μήνα εκλήθησαν οι διοικητές όλων των 
νοσοκομείων της χώρας και τους δόθηκε ένας δεκάλογος πάνω 
στον οποίο προσαρμόζουν τη διοίκηση την οποία ασκούν. Μέσα 
σε αυτό το χρονικό διάστημα θέλουμε να δούμε τα νοσοκομεία 
μας να αλλάζουν, να εκσυγχρονίζονται, να γίνονται περισσότερο 
φιλικά και φιλόξενα προς τους Έλληνες πολίτες».


