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Με Υποςπγική Απόθαζε εξαιπείηαι  ο Κλάδορ Υγείαρ ηος ΕΤΑΑ  από ηον 
ΕΟΠΥΥ 
 
 
Το ΤΕΕ σαιπεηίδει ηεν άμεζε ανηαπόκπιζε, πος επέδειξε ε κςβέπνεζε 
ζηιρ παπεμβάζειρ πος άζκεζε ο ππόεδπορ  ΤΕΕ, Φπ. Σπίπηδερ, ζε 
ζςνεπγαζία με ηοςρ πποέδποςρ ηος ΕΤΑΑ και ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, κκ. Α. 
Ζαθειπόποςλο και Ι. Γαμβπίλε 
 
 
 
Σν ΣΕΕ ραηξεηίδεη ηελ απόθαζε (αξηζ. Πξωη. Φ.80000/νηθ. 12517/1483/1-6-
2012) ηνπ Τπνπξγνύ Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, θ. Αληώλε 
Ρνππαθηώηε, ε νπνία θάλνληαο απνδεθηή ζρεηηθή γλωκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ξεηά θαη  θαηεγνξεκαηηθά αλαθέξεη όηη «ν Κιάδνο 
Τγείαο ηνπ ΕΣΑΑ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κελ εληαρζεί ζηνλ ΕΟΠΤΤ από 1-6-
2012». Επίζεο, ην ΣΕΕ ππνγξακκίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ηελ άκεζε 
αληαπόθξηζε πνπ επέδεημε  ε ππεξεζηαθή θπβέξλεζε ηνπ Πξωζππνπξγνύ, θ. 
Παλαγηώηε Πηθξακκέλνπ, κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ 
αξκόδηνπ ππνπξγνύ Εξγαζίαο, ε νπνία  ηθαλνπνηεί αίηεκα ηωλ 
Δηπιωκαηνύρωλ Μεραληθώλ, όπωο επίζεο ηνπ ζπλόινπ ηωλ επηζηεκνληθώλ 
θιάδωλ, αζθαιηζκέλωλ ζην ΕΣΑΑ. Η απόθαζε ηνπ ππνπξγείνπ  Εξγαζίαο θαη 
Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο ππνγξάθεθε από ηνλ Τπνπξγό θ. Α. Ρνππαθηώηε 
θαηόπηλ παξεκβάζεωλ, πνπ αζθήζεθαλ πξνο ηελ θπβέξλεζε θαη ην 
ππνπξγείν Εξγαζίαο, ηα πξνεγνύκελα 24ωξα, ζε θιίκα θαιήο ζπλελλόεζεο 
από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΣΕΕ, Υξήζηνο πίξηδε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
Πξνέδξνπο ηνπ ΕΣΑΑ θαη ΕΣΑΑ -ΣΜΕΔΕ.  
 
Ο Πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ αλέιαβε πξωηνβνπιίεο θαη άζθεζε παξεκβάζεηο πξνο 
ηελ θπβέξλεζε, πινπνηώληαο απόθαζε ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ΣΕΕ, ε 
νπνία πξνβιέπεη λα κελ εληαρζεί ν Κιάδνο Τγείαο ηνπ ΣΜΕΔΕ ζηνλ 
ΕΟΠΤΤ θαη παξάιιεια λα αλαιεθζνύλ πξωηνβνπιίεο, κε ζηόρν ηελ παξνρή 
αλαβαζκηζκέλωλ ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ παξνρώλ θαη ππεξεζηώλ πγείαο ζηνπο 
αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σακείνπ. Εηδηθόηεξα ε απόθαζε ηεο ΔΕ ΣΕΕ πξνβιέπεη :  
«Σε κε έληαμε ηνπ ΚΤΣ ζηνλ ΕΟΠΤΤ ζύκθωλα κε ην άξζξν 44, παξ. 14 ηνπ 
λόκνπ 4075 / 2012, ώζηε λα αθνινπζεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο από ην λόκν 
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δηαδηθαζίεο, γηα λα δηαπηζηωζεί ε βηωζηκόηεηα θαη ε δπλαηόηεηα κεηαηξνπήο 
ηνπ ζε Ν.Π.Ι.Δ. κέρξη 31.12.2012. 
 
Πξόζζεηα ε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΣΕΕ αλαιακβάλεη πξωηνβνπιία γηα ηελ 
ελνπνίεζε όιωλ ηωλ θιάδωλ πγείαο ηωλ Σνκέωλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ΕΣΑΑ, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ εθπόλεζε αληίζηνηρεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ ζα 
απνδεηθλύεη ηε βηωζηκόηεηά ηνπ, θαη ζα ιακβάλεη ωο δεδνκέλν ην εληαίν ηωλ 
εηζθνξώλ θαη ηωλ παξνρώλ όιωλ ηωλ κειώλ ηνπ 
Σακείνπ. Σέινο, ε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΣΕΕ επηζεκαίλεη γηα άιιε κία 
θνξά ζηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο ην πάγην 
αίηεκά ηεο γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ Κιάδνπ Εηδηθώλ Παξνρώλ ηνπ 
ΣΜΕΔΕ, ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό θαη ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε, πνπ έρεη 
ππνβάιεη από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ζηνλ ηόηε αξκόδην ππνπξγό». 

 

από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ 


