
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών 

Μετά  την  εφαρμογή  του  ν.4009/20011  τον  Σεπτέμβριο  2011,  το  ειδικό 
Προεδρικό Διάταγμα (327/1983) που όριζε μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις 
για  την  υγειονομική  περίθαλψη  των  φοιτητών  καταργήθηκε,  ενώ 
προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 53. παρ. 1 του ίδιου νόμου, έκδοση νέου 
Προεδρικού Διατάγματος,  το οποίο όμως δεν έχει  εκδοθεί  μέχρι σήμερα. 
Συγχρόνως,  στον  ίδιο  νόμο  δεν  υπάρχει  καμία  απολύτως  πρόνοια 
μεταβατικής διάταξης μέχρι την έκδοση του νέου Προεδρικού Διατάγματος. 

Είναι  προφανές  ότι  υφίσταται  νομοθετικό  κενό,  εξαιτίας  του  οποίου  το 
Ελεγκτικό  Συνέδριο  δεν  εγκρίνει  καμία  δαπάνη  ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης φοιτητών. 

Το  Πρυτανικό  Συμβούλιο  ασχολήθηκε  με  το  θέμα  επισταμένως  και   ο 
Πρύτανης του Ιδρύματος έχει αποστείλει ήδη επιστολή προς την Υπουργό 
Παιδείας  ζητώντας  την  ταχύτερη  νομοθετική ρύθμιση του θέματος,  ενώ 
παράλληλα έχει θέσει το θέμα προς συζήτηση στην προσεχή Σύνοδο των 
Πρυτάνεων  στο  τέλος  Ιουνίου,  δεδομένου  ότι  το  μείζον  αυτό  πρόβλημα 
αφορά στο σύνολο των ΑΕΙ της χώρας,  οι  φοιτητές  των οποίων επί της 
ουσίας στερούνται του δικαιώματος πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.  

Μετά  την  εξέλιξη  αυτή,  το  Πανεπιστήμιο  Κρήτης  αναγκάζεται  να 
τροποποιήσει  τη  μέχρι  σήμερα  διαδικασία  για  την  ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη  των  φοιτητών  του.  Συγκεκριμένα,  και  μέχρι  τη  νομοθετική 
ρύθμιση  του  θέματος,  που  αγωνιζόμαστε  να  γίνει  πολύ  σύντομα,  σάς 
ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:  
 
- Σε περίπτωση λήψης  φαρμάκων υψηλού  κόστους,  θα  απευθύνεστε 

στα φαρμακεία των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης 
προκειμένου να τα προμηθεύεστε επί πιστώσει.

- η  χορήγηση  φαρμάκων  επί  πιστώσει από  τα  φαρμακεία  δεν είναι 
εφικτή.  Για  το  λόγο  αυτό  θα  πρέπει  να  πληρώνετε  την  όποια 
φαρμακευτική  σας  αγωγή  και  εν  συνεχεία  θα  προσκομίζετε  στις 
οικονομικές  υπηρεσίες  του  Ιδρύματος  (Ρέθυμνο  και  Ηράκλειο 
αντίστοιχα) τα κατωτέρω έγγραφα:
(α) φωτοτυπία τραπεζικού σας λογαριασμού στον οποίο θα πρέπει να 
υπάρχει απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό σας,
(β) την  απόδειξη,  ή  τις  αποδείξεις  του  φαρμακείου  μαζί  με  τις 
θεωρημένες  (ελεγμένες)  συνταγές  από  τους  Ιατρούς  του  Π.Κ.  Τα 



χρήματα θα πιστωθούν στο λογαριασμό σας ευθύς μόλις ρυθμιστεί το 
θέμα νομοθετικά. 

- Σε  περίπτωση  ιατρικών  πράξεων  (ενδεικτικά:  εξετάσεις  αίματος, 
ακτινογραφίες κ.α)  πάντα θα απευθύνεστε στα κρατικά νοσοκομεία, 
επιδεικνύοντας το βιβλιάριο υγείας σας, όπως ακριβώς μέχρι σήμερα. 

- Κατά τα λοιπά με το βιβλιάριό σας μπορείτε να επισκέπτεστε, όπως 
μέχρι  σήμερα,  τόσο  ιατρούς  του  Ε.Σ.Υ όσο  και  τα  κρατικά 
νοσοκομεία χωρίς καμία επιβάρυνση. 

Σας υπενθυμίζουμε, επίσης, σε συνέχεια προγενέστερης ανακοίνωσης, ότι 
το  βιβλιάριό  σας  πρέπει  να  έχει  θεωρηθεί  από  τη  Γραμματεία  του 
Τμήματός σας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προκειμένου να κάνετε 
χρήση του. Σε αντίθετη περίπτωση καμία δαπάνη δεν θα εγκρίνεται από 
το Ίδρυμα. 
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