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ΠΡΟΣ: Τα Πανεπιστήµια, τα ΤεχνσλσΥυά  
Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα καιτις ΑΕ.Α 

(ΓρσφεW πριπάνεων - Προέδρων ΑΕρ- 
∆/ναει4ΦσαηπχήG ΜέΡΨναί

) ηηηηηη ηεεις, •ιΝ. ΠΕΡ \® ΡπΥΝί 	, 
AtAe. τωµµσιyςq <.γ1 

84α: ισεφΦασυακευτυή  και νοσοκ0µειακή  περίθαλyπ ανασΦάλισεων φσιτΛτώνΣκδσση ε.κ.Απ. 

Όσον αφορά  στην ιστρσφσρµακευιυή  και νσσοκοµεωκή  πεσΙθαλφΛ ανmΦδλωεωυ Φσππτών, σας 
ΥνωΡί συµετα αχδλσυθσ 	 - 

α 	Με την παρ. 3 ταυ ύρθρσυ 31 mυ νΑ452/Ζ01J(Α'1]) ορίζεται ότε α Οι πρσπτυχωκα( ται 
µπιυπι χιακοί  Φοιτητές και αι υποψήφιοι διδάπσρ¢ς που δεν έγyυν άλλη ισεφφαρµακευσχή  και 
νοσοκοµειακή  περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρµακευτική  νΦ νοσοκοµειακή  πεΡΙθαλφη στο 
Εθνικό  Σύστηµα Υγείας (ΕLΥ) µε κόλυyη των σχεσκών 6mιανών στό  τω Εθνικέ  οργανισµό  Πσρτιχής 
Υπηρεαυίrv Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), χατ' ωόλσγη εφαρµογή  ταυ άρθρου 33 ταυ νΑ368/2σ161Α83)α. Καί  
εξαυσωάόιηση ταυ άρθρου 33 ταυ νΑ368/2014Α 211 εκδόθηκέ  η µε αριΒ.Α31γ1/ΓΠ/συ.Σ5Ι3Σ/C4M 
201fi (908,Β')χΥΑ µε Θέµα «Ρυθµίσεις για Τη δωαφόλωΛ Της πρdαµασΠf των ανασφάλιστων στα 
∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας». Με την ανωτtρω (ΥΑ καθσρίζανεαι σι όροι, σι πρσσπαθέσεµ και η 
διαδυασΙα ελεύθερης και ανεµπέόιστης πράαφασΠG στις ∆ηµάσιες ∆οµές Υγείας Της πσρ.1 ταυ 
όρθρου 33 τον ν4368/2016(Α21) καθώς και παροχής νσσηλευπκής και ωερσφαρµακενπκής 
περίθαλψης στους ανασφάλιστους. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τ0 δρθΡα 5 της (ΥΑ «Στους δικαιούχους 
Της παρούσας παρέχεται, µε την επΙάειξη τDυ Ρριθµού  Μητρώου Κοινωνικής ΑσφόλισΛ4 
πρωτοθύθµω και δευτεροβάθµια φρσνεϋα υγείας Κατ ωαλαγ ία των πραρλεΜµενων από  τον 
Ενιαία Κανονισµό  Παροχών Υγείας (Ε.Κ.π.Υ.) του Εθνικού  Οργανισµού  Παροχής Υηηρεαώrv Υγείας 
(Ε.0.η.Υ.Υ.)(Β3054/Ζ012), όπως αυτός αυµπληρώνεmι τραποπσυtrαι και ιΛχύει κάθε Φορά.» Ος εκ 
τούτου, σι ανασφάλιωεοι Φοιτητές µε ταν ΚΑ τους απευθύνονται στις ∆Πµbαιεί  δοµές Υγείας Της 
Παρ 1 ταυ άρθρου 33 του ν. 436θ/2016(ΑΖ11. 

Εποµένως δεν θα πρέπει να εκδίδονται και να ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σ 
ανααφδλισcαυς φσπητές από  πς υιηρεαίες του Ιδρύµστος σας για τσ σχσδηµατκό  έτος 201]-2σ18. 
Τυχόν Βιβλιάρια Υγείας Φοιτητών που έχουν εκδοθεί  από  Τις υπηρεσίες τσυC Ιδρύµατός σας 
ανακαλούνται 
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ο χ έκδοση ης Ευρωπαϋής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ΙΕ.Κ.λ.ΑΙ νω τµ ανωτέρω 
καοrvόσkί  Φοιτητών, σιοπο1οι µπαχινούνmι σε χώρες της Ευρωπσ~ήςΣυωσπc καθώς Και η κάλυφπ 
των δαπανών που τυχόν πρσκύmουν, συυεχ{ ει να πραηιστσπσµίτσι από  τ4 υππσεWες το 
ιδρύµαεός σας µε τους όρους και τις π~ ροϋπσθέσεµ που ισχύουν. πρσχεµιεωυ να εκάοθ¢ί  η ΕΚ.Α.Α, 
η υπηρεσία σας Θα Wγχει τσ γεγονός ότι ο φσπητής δεν καλύπτεται από  άλλον ασφσλωτυδ φορέα 
από  τ¢ στοιχεία του Μητρώου αυασφόλιασνν Πολιτών που τηρείται στην Η∆ΙΚΛ ΑΕ. Για την 
πρόσβαση της υπηρεσία σας στο εν λόγω Μητρώο, πιφαχσλ¢bτε όπως επικαινωνek¢ µε π9ιέφωνα: 
ΖΣ32Μ8-ΖΓΖ, Ζ13-2Ι 8-289. 
∆πυκΡινίζσυµε όειτσ Θέµαmς Ε.Κ.ΑΑ. Θα ρυθµιστεί  µ¢ αχειυιή  6ιάταξΠ νόµου. 
Παραµένουµε στη διάθεσή  ααςΥω κάθε διευκρίνιση. 	 - 
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