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Αδήνα, 13/10/2017
Π ρ ος:^Τ η Διεύδυνση Εκπαίδευσης καιΈρευνας
υπόψη κας Α. Κυπριάδου, Διευδύντρια

(* με ευδύνη κοινοποίησης σε Γραμματείες
Σχολών και Τμημάτων)
Κοιν: - Την Πανεπιστημιακή Λέσχη
υπόψη κ. Α. Γκιόλα, Διευδυντή

Θέμα:

«Ιατροφαρμακευτική

και

Νοσοκομειακή

Περίδαλψη

ανασφάλιστων

φοιτητών του Εδνικοΰ και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αδηνών».
Σχετ : Η από Ι71598/.ΖΙ/12-10-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας
και Θρησκευμάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ' αριδμ. 171598/Ζ1/12-10-2017
συμπληρωματική σχετική εγκύκλιο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα κ. Γ.
Αγγελόπουλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με
την

έκδοση

της

Ευρωπαϊκής

Κάρτας

Ασδένειας

(Ε.Κ.Α.Α.),

όπως

αυτή

διαβιβάστηκε με την από 12-10-2017 ηλεκτρονική επιστολή από τη Διεύδυνση
Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του

Υ.Π.Ε.Θ. και την οποία

επισυνάπτουμε στο παρόν έγγραφο, «...η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας

Ασφάλισης Ασδένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι
μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καδώς και η κάλυψη των
δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες

του Ιδρύματος σας, με τους όρους και τις προϋποδεσείς που ισχύουν. Προκειμένου
να εκδοδεί η Ε.Κ.Α.Α., η υπηρεσία σας δα ελέγχει το γεγονός ότι ο φοιτητής δεν
καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό φορέα από τα στοιχεία του Μητρώου
ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Για την πρόσβαση της
υπηρεσίας σας στο εν λόγω Μητρώο, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με
τηλέφωνα: 213-2168-212, 213-2168-289. Διευκρινίζεται ότι το δέμα της Ε.Κ.Α.Α.
δα ρυδμιστεί με σχετική διάταξη νόμου...»
Παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητας σας.
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη

%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Τσελίκα
Τηλέφωνο : 210-3442321
e-mail: atsel@minedu.gov.gr

^

Μαρούσι, 12 -10 - 2017
Αριθ.Πρωτ.: 171598 /Ζ1

ΠΡΟΣ: Τα Πανεπιστήμια, τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Α.Ε.Α.
(Γραφεία Πρυτάνεων - Προέδρων ΑΕΑΔ/νσεις Φοιτητικής Μέριμνας)

Θέμα: Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών-Έκδοση Ε.Κ.Α.Α.

Όσον αφορά στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
ο Με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017(Α'17) ορίζεται ότι: « Οι προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και
νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (F.O.n.y Υ.). κατ' ανάλογη εφαρμογή rou άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α'83}» Km
εξουσιοδότηση του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α'21) εκδόθηκε η με αριθ.Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04-042016 (908,Β')ΚΥΑ με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο
Δημόσιο Σύστημα Υγείας». Με την ανωτέρω ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας της παρ.1 του
άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α'21) καθώς και παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης στους ανασφάλιστους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ «Στους δικαιούχους
της παρούσας παρέχεται, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, κατ' αναλογία των προβλεπόμενων από τον
Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (Β'3054/2012), όπως αυτός συμπληρώνεται τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.» Ως εκ
τούτου, οι ανασφάλιστοι φοιτητές με τον ΑΜΚΑ τους απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας της
παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016(Α'21).
ο Επομένως, δεν θα πρέπει να εκδίδονται και να ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σε
ανασφάλιστους φοιτητές από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος σας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Τυχόν Βιβλιάρια Υγείας φοιτητών που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες τους Ιδρύματος σας
ανακαλούνται.

ο Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω
κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κάλυψη
των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του
Ιδρύματος σας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Προκειμένου να εκδοθεί η Ε.Κ.Α.Α.,
η υπηρεσία σας θα ελέγχει το γεγονός ότι ο φοιτητής δεν καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό φορέα
από τα στοιχεία του Μητρώου ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Για την
πρόσβαση της υπηρεσία σας στο εν λόγω Μητρώο, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με τηλέφωνα:
213-2168-212, 213-2168-289.

Διευκρινίζουμε ότι το θέμα της Ε.Κ.Α.Α. θα ρυθμιστεί με σχετική διάταξη νόμου.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟ ΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανοαή:
Ι.Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπ/τη Γενικού Γραμματέα
3. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης -Τμήμα Δ'

