
  
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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