
Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.∆. 327/83) 

Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη  

α.  Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι 
προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, 
ηµεδαποί οµογενείς και αλλοδαποί για διάστηµα ίσο προς τα έτη φοίτησης που 
προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τµήµατος 
προσαυξανόµενο κατά το ήµισυ. Για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. για 
διάστηµα ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξανόµενο κατά το ήµισυ.  

β.  Προκειµένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και µετά 
τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους µέχρι 31 ∆εκεµβρίου για όσους δεν έχουν λάβει τον 
τίτλο σπουδών τους µέχρι τότε. 

γ.  Σε περίπτωση αναστολής της φοίτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του 
άρθρου 29 του Ν.1268/82 η περίθαλψη παρατείνεται ανάλογα.  

Άρθρο 2 - Κάλυψη δαπανών  

α.  Η υγειονοµική περίθαλψη που δικαιούνται οι φοιτητές που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παρέχεται δωρεάν µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς των διατάξεων 
του παρόντος.  

β.  Η νοσηλεία των φοιτητών παρέχεται στη Ββ' θέση που υπολογίζεται µε βάση το 
τιµολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δηµόσιους υπαλλήλους.  

γ.  Οι δαπάνες της υγειονοµικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισµό 
των οικείων Α.Ε.Ι. ή της φοιτητικής Λέσχης των Α.Ε.Ι. ανάλογα.  

Άρθρο 3 - Εκλογή ασφαλιστικού φορέα  

α.  Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άµεσα ή έµµεσα περίθαλψη από άλλο 
ασφαλιστικό φορέα, µπορεί να επιλέξει των ασφαλιστικό φορέα που προτιµάει κάθε 
φορά µε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στο οικείο Α.Ε.Ι.  

β.  Η δαπάνη θα βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα που έχει επιλέξει ο φοιτητής.  

γ.  Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας που έχει επιλέξει ο φοιτητής καλύπτει 
µόνο τη Νοσοκοµειακή και Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ή µέρος της δαπάνης 
νοσηλείας, το οικείο Α.Ε.Ι. ή η Φοιτητική Λέσχη του Α.Ε.Ι. καλύπτει την υπόλοιπη 
δαπάνη σύµφωνα µε το άρθρο 2.  

Άρθρο 4  

∆εν καλύπτονται οι δαπάνες για: 

1. Ακουστικά βαρηκοίας. 
2. Στοιχειώδη φάρµακα. 



3. Ιατρικά εργαλεία και όργανα. 
4. ∆ιορθωτικούς φακούς πάνω από το ποσό των 1000 δρχ. και φακούς επαφής 

πάνω από το ποσό των 5000 δρχ. 
5. Σκελετό πάνω από το ποσό των 2000 δρχ. 
6. Καλλυντικά. 
7. Λουτροθεραπείες. 
8. Αµοιβή αποκλειστικής νοσοκόµου. 
9. Πλαστικές εγχειρήσεις. 

Άρθρο 5 - Τόπος παροχής υγειονοµικής περίθαλψης  

Η περίθαλψη παρέχεται µέσα στην Ελληνική Επικράτεια και ειδικότερα:  

α.  Στους φοιτητές που βρίσκονται στην έδρα του οικείου Α.Ε.Ι., Σχολής ή Τµήµατος. 

β.  Στους φοιτητές που µετέχουν σε Πανεπιστηµιακές εκδροµές ή κάνουν πρακτική 
εξάσκηση ή εκπονούν πτυχιακή διατριβή εκτός της έδρας του οικείου Α.Ε.Ι., Σχολής 
ή Τµήµατος στον τόπο που ασκείται ή εκπονεί διατριβή ή στον τόπο που έλαβε χώρα 
το περιστατικό. 

γ.  Στους φοιτητές που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας και δεν µπορεί να τους 
παρασχεθεί στην πόλη που είναι η έδρα του οικείου Α.Ε.Ι., Σχολής ή Τµήµατος ή 
στον τόπο της περίπτωσης β εκτός της έδρας του Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται γνωµάτευση του αρµόδιου γιατρού της Φοιτητικής Λέσχης του οικείου 
Α.Ε.Ι. ή του γιατρού της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. ή του συµβεβληµένου 
µε αυτό γιατρού και έγκριση του αρµόδιου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τµήµατος. 

δ. Στους φοιτητές που βρίσκονται εκτός έδρας του οικείου Α.Ε.Ι., Σχολής ή 
Τµήµατος και εφόσον το περιστατικό κρίνεται επείγον εκτός της έδρας του Α.Ε.Ι. 
Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να γνωρίσει στην Υγειονοµική 
Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή στο αρµόδιο ∆.Σ. Τµήµατος την κατάσταση του 
µέσα στις δύο επόµενες εργάσιµες ηµέρες. 

Για την έγκριση της δαπάνης εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται βεβαίωση 
γιατρού του ∆ηµοσίου (Νοσοκοµείου, αγροτικού ιατρείου κλπ.), καθώς και έγκριση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ή του αρµόδιου ∆.Σ. του 
Τµήµατος.  

Άρθρο 6  

Η υγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών περιλαµβάνει: 

1. Ιατρική εξέταση. 
2. Νοσοκοµειακή εξέταση. 
3. Φαρµακευτική περίθαλψη. 
4. Παρακλινικές εξετάσεις. 
5. Εξέταση στο σπίτι. 
6. Τοκετούς. 
7. Φυσιοθεραπεία. 
8. Οδοντριατρική περίθαλψη. 



9. Ορθοπεδικά είδη. 

Άρθρο 7  

Ο φοιτητής που έχει ανάγκη ιατρικής περίθαλψης µπορεί να προσέρχεται καθηµερινά 
τις εργάσιµες ηµέρες και καθορισµένες εργάσιµες ώρες στα Ιατρεία της Φοιτητικής 
Λέσχης ή στον γιατρό της υγειονοµικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. ή στον συµβεβληµένο 
µε αυτό γιατρό για να εξετασθεί, προσκοµίζοντας το Φοιτητικό Βιβλιάριο 
Περίθαλψης (Φ.Β.Π.).  

Το Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης δίνεται στον σπουδαστή κατά την εγγραφή του 
στο Τµήµα µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. α.  

Περιέχει το ονοµατεπώνυµο, φωτογραφία του σπουδαστή, τον Αριθµό Μητρώου, τον 
αριθµό ταυτότητας, τη θέση νοσηλείας και ολόκληρο τον κανονισµό νοσηλείας. Το 
Φ.Β.Π. ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη γραµµατεία του Τµήµατος.  

Άρθρο 8 - Νοσοκοµειακή περίθαλψη  

1.  Η νοσοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά Ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. και 
κατά προτίµηση στις Πανεπιστηµιακές Κλινικές.  

Η περίθαλψη αυτή µπορεί να παρασχεθεί και σε νοσηλευτική ιδρύµατα Ν.Π.Ι.∆. ή σε 
Ιδιωτικές Κλινικές σε περίπτωση που στα Ιδρύµατα του ∆ηµοσίου δεν λειτουργούν 
τµήµατα ανάλογα προς την περίπτωση της ασθένειας ή από έλλειψη κλίνης όταν το 
περιστατικό κριθεί επείγον. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται τα αντίστοιχα 
νοσήλεια Ββ σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα.  

2.  Η εισαγωγή στα ανωτέρω Ιδρύµατα γίνεται αφού προηγουµένως ο φοιτητής 
εφοδιαστεί µε το ανάλογο εισιτήριο από το αρµόδιο γραφείο της Υγειονοµικής 
Επιτροπής της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι.  

Η διαδικασία αυτή µπορεί να παρακαµφθεί σε δύο περιπτώσεις: 

1.  Όταν η Υπηρεσία αργεί. 

2.  Όταν το περιστατικό θεωρείται επείγον. 

3.  Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει µέσα σε δύο κατ΄ ανώτατο όριο εργάσιµες ηµέρες 
από την εισαγωγή να ειδοποιηθεί η Υγειονοµική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή 
του οικείου Α.Ε.Ι. από τον ασθενή ή από κάποιον οικείο του ή από το Νοσηλευτικό 
Ίδρυµα προκειµένου ο αρµόδιος γιατρός της Λέσχης ή του Α.Ε.Ι. να αποφανθεί για το 
επείγον της περίπτωσης.  

Σε περίπτωση µη αναγγελίας και µη πιστοποίησης της αναγκαιότητας εισαγωγής του 
γιατρού της Φοιτητικής Λέσχης ή του γιατρού του οικείου Α.Ε.Ι., η δαπάνη θα 
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον φοιτητή.  

Τα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων του φοιτητή ανακοινώνονται µόνο σε 
περίπτωση κατά την οποία συναινεί και αυτός.  



Άρθρο 9 - Φαρµακευτική περίθαλψη  

Οι συνταγές που αναγράφονται στο Φ.Β.Π. χορηγούνται: 

1. Από τους γιατρούς της Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. 
2. Από γιατρούς Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων. 
3. Από ιδιώτες γιατρούς. 

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 πρέπει µέσα σε δύο κατ΄ ανώτατο όριο εργάσιµες ηµέρες 
από την έκδοση της συνταγής να θεωρηθεί αυτή από τον αρµόδιο γιατρό ή ελεγκτή 
γιατρό της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι., αλλιώς δεν είναι εκτελεστή.  

Η συνταγή πρέπει να αναγράφει µε σαφήνεια το ονοµατεπώνυµο, το Τµήµα, τον 
αριθµό ειδικού µητρώου του φοιτητή, τη γνωµάτευση της πάθησης, την ηµεροµηνία, 
την υπογραφή και τη σφραγίδα του γιατρού.  

Οι συνταγές εκτελούνται στα συµβεβληµένα µε τα Α.Ε.Ι. Φαρµακεία. Με την 
παραλαβή των φαρµάκων ο ενδιαφερόµενος υπογράφει τη συνταγή.  

Άρθρο 10 - Παρακλινικές εξετάσεις  

Γίνονται προκειµένου για φοιτητές Πανεπιστηµίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης στα 
Πανεπιστηµιακά εργαστήρια, όπου υπάρχουν, στα εργαστήρια της Φοιτητικής 
Λέσχης, όπου υπάρχουν, ή στα εργαστήρια των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ιδιωτικού 
∆ικαίου µετά από παραποµπή τους από την Υγειονοµική Υπηρεσία του Α.Ε.Ι.  

Σε περίπτωση έλλειψης µέσων ή φόρτου εργασίας ή βλάβης κλπ. µπορούν οι 
εξετάσεις να γίνουν και σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά εργαστήρια µετά από 
παραποµπή από την Υγειονοµική Υπηρεσία του Α.Ε.Ι.  

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναφέρεται στο παραπεµπτικό και ο λόγος της 
άρνησης. Το επιστρεφόµενο παραπεµπτικό αντικαθίσταται µε νέο από την 
Υγειονοµική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. Η πληρωµή 
γίνεται µε βάση το τιµολόγιο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.  

Οι φοιτητές των άλλων Α.Ε.Ι. παραπέµπονται στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του 
δηµοσίου από την Υγειονοµική Υπηρεσία του οικείου Α.Ε.Ι.  

Άρθρο 11 - Εξέταση στο σπίτι  

Όταν η κατάσταση του ασθενή καθιστά δυσχερή τη µετάβασή του στο ιατρείο, 
µπορεί να καλέσει κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες γιατρό της Φοιτητικής Λέσχης 
ή του οικείου Α.Ε.Ι. στο σπίτι του. Ο γιατρός είναι υποχρεωµένος να επισκεφθεί την 
ίδια ηµέρα τον ασθενή. Σε επείγουσα περίπτωση τον επισκέπτεται αµέσως. Αν ο 
γιατρός αδυνατεί να µεταβεί στον ασθενή ή η Υπηρεσία αργεί και εφόσον η 
κατάσταση του ασθενή δεν επιδέχεται αναβολή, ο ασθενής µπορεί να εισαχθεί στο 
εφηµερεύον Νοσοκοµείο ή Ιδιωτική Κλινική.  

Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ίδιου ∆ιατάγµατος.  



Άρθρο 12 - Τοκετοί  

Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τοµής, εκτός από την κάλυψη των 
δαπανών των προβλεποµένων από το άρθρο 2 του ∆ιατάγµατος αυτού, παρέχεται στις 
φοιτήτριες και επίδοµα τοκετού ίσο µε το επίδοµα τοκετού που παρέχεται στους 
∆ηµόσιους Υπαλλήλους και µε την προϋπόθεση ότι δεν παίρνει επίδοµα ή βοήθηµα 
από άλλη πηγή η ίδια ή ο σύζυγός της.  

Σε περίπτωση καισαρικής τοµής ακολουθείται η διαδικασία της Νοσοκοµειακής 
περίθαλψης.  

Άρθρο 13 - Φυσιοθεραπείες  

Οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται σε Φυσιοθεραπευτήρια των Νοσηλευτικών 
Ιδρυµάτων του δηµοσίου ή των Ν.Π.Ι.∆., ύστερα από παραποµπή του ασθενή από την 
Υγειονοµική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση 
που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές τα Ιδρύµατα του δηµοσίου τότε οι 
φυσιοθεραπείες µπορούν να εκτελούνται και σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά 
φυσιοθεραπευτήρια. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται στο παραπεµπτικό ο λόγος 
της άρνησης για εκτέλεση φυσιοθεραπείας.  

Ο φοιτητής που έχει ανάγκη φυσιοθεραπείας από ατύχηµα ή άλλη ασθένεια 
υποβάλλει στην Υγειονοµική Υπηρεσία της Λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι. αίτηση µε 
σχετική γνωµάτευση του θεράποντα γιατρού.  

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων εξετάζονται από την Υγειονοµική Υπηρεσία, η 
οποία αποφαίνεται σχετικά.  

Άρθρο 14 - Οδοντιατρική περίθαλψη  

Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται: 

α.  για µεν τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στα εργαστήρια του 
Οδοντιατρικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 

β.  για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο οδοντιατρείο της 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Λέσχης. 

Η περίθαλψη αφορά θεραπευτικές εργασίες και είναι ανάλογη µε εκείνη των 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων.  

Οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες των ανωτέρω Ιδρυµάτων µπορούν να παραπέµψουν τους 
φοιτητές σε ιδιώτη οδοντίατρο για περιπτώσεις εξαγωγής ή θεραπείας µολυσµατικών 
παθήσεων του στόµατος και όχι για προσθετικές εργασίες.  

Για τους φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. η οδοντιατρική περίθαλψη, όπως ανωτέρω, παρέχεται 
από ιδιώτη γιατρό κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ηµόσιους Υπαλλήλους.  

 



Άρθρο 15 - Ορθοπεδικά είδη  

Η δαπάνη για ορθοπεδικά είδη καλύπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για 
τους ∆ηµόσιους Υπαλλήλους και µόνο στην περίπτωση που η ανάγκη προέρχεται από 
ασθένεια ή ατύχηµα.  

Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση µε σχετική γνωµάτευση 
ορθοπεδικού γιατρού η οποία εξετάζεται από την Υγειονοµική Υπηρεσία, που 
αποφαίνεται σχετικά.  

Άρθρο 16 - Υποχρεωτική υγειονοµική εξέταση  

Οι πρωτοεγγραφόµενοι από το εξωτερικό φοιτητές υποχρεώνονται στις εξής ιατρικές 
εξετάσεις, που παρέχονται δωρεάν από την Υγειονοµική Υπηρεσία του οικείου 
Α.Ε.Ι.:  

1. Ακτινολογική. 
2. Παθολογική. 
3. ∆ερµατολογική. 

Οι υπόλοιποι φοιτητές που ανανεώνουν µε οποιοδήποτε τρόπο την εγγραφή τους 
καθώς και οι µετεγγραφόµενοι από άλλα Α.Ε.Ι. και οι κατατασσόµενοι πτυχιούχοι 
Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών υποβάλλονται κάθε χρόνο σε ακτινολογική µόνο 
εξέταση για την παρακολούθηση της υγείας τους.  

Η εξέταση γίνεται για µεν τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης από την Υγειονοµική Υπηρεσία της Λέσχης των Ιδρυµάτων, για τους 
φοιτητές των άλλων Α.Ε.Ι. στα εξωτερικά Ιατρεία των Πανεπιστηµιακών Κλινικών ή 
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.Ι.∆.  

Άρθρο 17  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις των φοιτητών που πάσχουν από σοβαρότερο νόσηµα ή 
διάγνωση και η θεραπεία του οποίου δεν µπορεί να γίνει στην Ελλάδα, ύστερα από 
γνωµάτευση καθηγητή ή ∆ιευθυντή Κλινικής Πανεπιστηµιακών Νοσηλευτικών 
Ιδρυµάτων ∆ηµοσίου και Ν.Π.Ι.∆. και ύστερα από σχετική εισήγηση της 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι. παραπέµπονται στην αρµόδια Επιτροπή του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας για την τελική έγκριση µετάβασης στο εξωτερικό. Η σχετική 
δαπάνη νοσηλείας, έξοδα µετάβασης κλπ. του ασθενή και του συνοδού θα βαρύνει 
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.  

 


